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Alterações que ocorrem no 
organismo durante o 

tratamento oncológico – foco 
em alterações de fâneros

Dra. Maria Cristina Figueroa Magalhães

Oncologista Clínica

Quimioterapia

• O primeiro quimioterápico antineoplásico foi 
desenvolvido a partir do gás mostarda, usado nas 
duas Guerras Mundiais como arma química. Após a 
exposição de soldados a este agente, observou-se 
que eles desenvolveram hipoplasia medular e 
linfóide, o que levou ao seu uso no tratamento dos 
linfomas malignos. 

• A partir da publicação, em 1946, dos estudos 
clínicos feitos com o gás mostarda e das 
observações sobre os efeitos do ácido fólico em 
crianças com leucemias, verificou-se avanço 
crescente da quimioterapia antineoplásica.

• Atualmente, quimioterápicos mais ativos e menos 
tóxicos encontram-se disponíveis para uso na 
prática clínica. Os avanços verificados nas últimas 
décadas, na área da quimioterapia antineoplásica, 
têm facilitado consideravelmente a aplicação de 
outros tipos de tratamento de câncer e permitido 
maior número de curas.

Como a quimioterapia age?

Efeitos Colaterais da Quimioterapia

Finalidade

• Curativa - quando é usada com o objetivo de se conseguir o controle 
completo do tumor.

• Adjuvante - quando se segue à cirurgia curativa, tendo o objetivo de 
esterilizar células residuais locais ou circulantes, diminuindo a 
incidência de metástases à distância. 

• Neoadjuvante ou prévia - quando indicada para se obter a redução 
parcial do tumor, visando a permitir uma complementação 
terapêutica com a cirurgia e/ou radioterapia. 

• Paliativa - não tem finalidade curativa. Usada com a finalidade de 
melhorar a qualidade da sobrevida do paciente. 

Tipos de Quimioterapia

Intravenosa
Oral
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Reações Alérgicas

• Medicações quimioterápicas podem desencadear reações alérgicas 
no momento ou logo após sua infusão.

• As reações alérgicas mais frequentes são urticárias (vergões na pele), 
prurido (coceira) e angiodema (inchaço nos olhos, boca e garganta). 
Reações alérgicas mais graves (anafilaxia) 

• Bastante raras

• Geralmente, ocorrem na primeira hora de administração endovenosa 
da medicação, embora também possam se manifestar dentro de 24 
horas após a infusão do quimioterápico.

Hiperpigmentação

• Os quimioterápicos podem causar alterações na coloração da pele, 
das unhas, dos cabelos e das mucosas. 

• Em casos mais raros, a hiperpigmentação nas gengivas pode ser 
permanente, mas, na maioria dos casos, há melhora com a suspensão 
da medicação.

Xerose Cutânea (ressecamento da pele) Alteração Ungueal

• As unhas podem ficar fracas e escuras, frágeis, quebradiças e cair

• Evite infecção: use luvas para proteger as mãos se for lavar louça, 
limpar a casa ou trabalhar em jardinagem. Não use produtos 
irritantes. Evite machucar as cutículas.
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Síndrome Mão-Pé

• Também chamada de eritrodisestesia palmo-plantar, esse efeito 
colateral é ocasionado pela toxicidade de alguns quimioterápicos nos 
pequenos vasos sanguíneos das palmas das mãos e das plantas dos 
pés. 

• Podem surgir sensação de queimação nas mãos e pés, vermelhidão, 
inchaço, formigamento, bolhas, dor, coceira, que, em geral, aparecem 
após as primeiras semanas de tratamento. 

• Com menos frequência, as lesões podem surgir em outros locais, 
como joelhos e cotovelos. Nos casos mais intensos, podem ocorrer 
feridas de difícil cicatrização, descolamento da unha e mesmo 
dificuldade para usar as mãos ou caminhar.

Acne Mucosite

• As mucosas são muito suscetíveis aos efeitos da quimioterapia, 
podendo apresentar vermelhidão, fissuras ou feridas dolorosas, o que 
caracteriza a mucosite. 

• Com a dor, pode ocorrer dificuldade na alimentação e na deglutição.

• A higiene dentária adequada e o uso de algumas medidas profiláticas 
podem ajudar na prevenção e no tratamento desse efeito colateral. 

• É importante consultar seu dentista antes de iniciar o tratamento com 
quimioterapia, para fazer a prevenção e o tratamento de potenciais 
problemas.
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Alopecia

• Mais temido dos efeitos 
colaterais

• Relacionado a depressão, auto-
estima, dificuldade de retorno 
ao trabalho, sexualidade

Fases de Crescimento do Pêlo Touca Térmica

Consideração sobre a Touca Térmica

• Desconforto térmico

• Não é eficaz para todos os tipos de protocolos

• Contra-indicada em tumores hematológicos

Imunoterapia

• Destruição de uma espécie de escudo molecular que alguns tumores 
utilizam para evitar o ataque dos glóbulos brancos do sangue, nossas 
células de defesa. 

• Em vez de atuar diretamente contra o câncer, os remédios 
imunoterápicos auxiliam as defesas do corpo para que elas mesmas 
detectem e combatam a doença.
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Radioterapia –Câncer de Mama

• A radioterapia é empregada nas pacientes com câncer de mama com o 
objetivo de diminuir a chance de recorrência local, havendo impacto no 
controle da doença e na sobrevida das pacientes.

• Aplicabilidade: 

em casos nos quais tenha sido feita uma cirurgia conservadora de mama;

em casos nos quais tenha sido feita uma mastectomia, mas o tumor 
inicialmente era mais avançado;

em casos nos quais exista acometimento de linfonodos pelo tumor;

em casos nos quais tenha restado tumor após a cirurgia (margens 
comprometidas).

Efeitos Colaterais Agudos

• Irritação da pele, de maneira semelhante a queimadura solar, 
algumas vezes com uma reação descamativa próximo ao final do 
tratamento. Pacientes mais sensíveis à radiação às vezes podem 
apresentar reação descamativa úmida, especialmente próximo à axila 
e em região do sulco inframamário.

• Inchaço da mama pode ser leve a moderado, levando a uma 
sensação de peso no lado tratado.

Efeitos Colaterais Agudos

• Sensibilidade moderada na mama ou no tórax, que melhora de 
maneira devagar após o término do tratamento. Episódios de dor 
também podem ocorrer, apesar de raros.

• Dor de garganta e rouquidão são sintomas que podem ocorrer se 
além da mama estiverem sendo tratados os gânglios linfáticos 
localizados na fossa supraclavicular (popular "saboneteira", região 
entre o pescoço e o ombro).

• Fadiga moderada, que geralmente melhora um mês ou dois após o 
tratamento.
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Efeitos Colaterais Tardios

• Endurecimento da mama ou pequeno encolhimento da mesma.
• Mudança na coloração da mama ou na espessura da pele, com 

aparecimento eventual de pequenos vasos sanguíneos na pele.
• Aparecimento de cicatriz em uma pequena parte do pulmão logo abaixo 

da mama, visível através de RX ou tomografia. Geralmente não são notados 
efeitos colaterais respiratórios, mas raramente pode haver tosse seca e 
falta de ar que é tratável.

• Leve diminuição da amplitude de movimento do ombro e/ou desconforto 
no ombro.

• Inchaço crônico de mama, mão e braço do lado tratado, chamado de 
linfedema. Pode ocorrer, mas depende da extensão da cirurgia e da 
radioterapia.

Dicas

• Descanse bastante durante o tratamento, e não tenha medo de pedir por ajuda.

• Siga os conselhos do rádio-oncologista e da equipe multiprofissional. Pergunte sempre 
que não tiver certeza sobre alguma coisa.

• Não existem perguntas bobas.

• Avise o rádio-oncologista sobre quaisquer medicações, vitaminas ou suplementos que 
estiver usando, para ter certeza que são seguros durante a radioterapia.

• Coma uma dieta balanceada e beba bastante líquidos. Se a comida tiver um gosto 
estranho, ou se você tiver problemas para se alimentar, avise o médico rádio-oncologista, 
enfermeira ou nutricionista.

• Trate a pele exposta à radiação com especial cuidado. Fique longe do sol, evite 
compressas quentes ou geladas na região, use apenas loções e cremes depois de checar 
com o médico ou a enfermeira, e limpe a região com água e sabonete neutro.

• Lidar com o estresse do diagnóstico de câncer pode ser difícil. Pode ser importante 
procurar suporte de grupos de ajuda, psicólogos, familiares e amigos.

Obrigada

mcfm1802@hotmail.com
@mcfm1802

mailto:mcfm1802@hotmail.com

