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Como Tratar a Pele de Pacientes 
Oncológicos em Tratamento de 

Quimioterapia e Radioterapia 

Isabel Piatti 
isabel@ciabv.com.br 

• O que é câncer?

“O câncer é o nome dado a um 

conjunto de mais de 100 doenças que 

têm em comum o crescimento 

desordenado (maligno) de células que 

invadem os tecidos e órgãos, podendo 

espalhar-se (metástase) para outras 

regiões do corpo”. 

(INCA, 2014)

Tipos de câncer mais comuns entre homens e mulheres: 

Estimativas do INCA para o ano de 2018, eram de 600 mil novos casos de câncer 
no país. Dados do Observatório de Oncologia, que utiliza dados governamentais 
abertos para realizar estudos, já relatam 634.880 novos casos em uma 

população de 207.700.000 pessoas no Brasil.

https://observatoriodeoncologia.com.br/#estudos
https://observatoriodeoncologia.com.br/#estudos

https://observatoriodeoncologia.com.br/#estudos
https://observatoriodeoncologia.com.br/#estudos
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SÍMBOLOS DA FEMINILIDADE

Sabe-se que os seios são a 
característica sexual mais 
evidente na mulher, e também 
um órgão que remete ao prazer 
e à sedução e que exerce a 
função de mediador na relação 
mãe-bebê. 

(VOLICH, 1995) 

FLACIDEZ TISSULAR

A pele é um material biológico de 
comportamento viscoelástico (com 
capacidade de deformar-se frente à 
pressão exercida contra o tecido). 
Existe relação entre a resistência 

interna do material em relação à carga e 
seu próprio alongamento.

Existem duas fases: a elástica e a 
plástica. 

FLACIDEZ DE MAMAS 

São consideradas normais as mamas localizadas em 
sua parte superior, a 4 cm abaixo da clavícula, 
os mamilos situados à altura da 4° costela, a 

borda inferior das mamas chega até a 6°cartilagem 
costal (Fandos, 2005). 

Envolvida e sustentada pela Linha de Cooper, 
chamada de ligamento suspensório da mama, se fixa 
à clavícula e à aponeurose superficial da axila e 

ao esterno para o meio do tórax. 

Linha de Cooper (suspensório natural)
É chamada de ligamento  suspensório da mama.

FLACIDEZ MAMÁRIA

Se fixa, por cima, à clavícula  e à aponeurose superficial 
da axila, e ao externo para o meio do tórax

(Fandos, 2004)

Mama normal. 
Toda a mama e seu mamilo estão situados 
por cima do sulco submamário.
(Fandos, 2004)

Classificação da flacidez da 
mama

Ptose de 1° grau
O mamilo está  em nível do sulco submamário.
(Fandos, 2004)

Classificação da flacidez da 
mama
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Ptose de 2° grau.
O mamilo está por baixo do sulco 
submamário.
(Fandos, 2004)

Classificação da flacidez da 
mama

Ptose de 3° grau.
O mamilo se encontra por baixo do 
contorno mamário apontando para        
o abdomem.
(Fandos, 2004)

Classificação da flacidez da 
mama

GRAUS DE PTOSE MAMÁRIA 
Avaliação aplicada a flacidez da mama 

Avaliação MM – Mamilo a Mamilo

(Piatti 2017)

Avaliação aplicada a flacidez da mama 

Avaliação AV – Auto Avaliação

(Piatti 2017)

Tratamento Flacidez 
TISSULAR E MUSCULAR 

- Radiofrequência;
- Microcorrentes;
- Corrente Russa;
- Ginástica isométrica;
- Massagem modeladora;
- Cosmetologia
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Linha Humanizar

PRO 

CARE 

Dica importante para iniciar o atendimento:
A maca deverá estar elevada num ângulo de 15 a 20 graus.

Tratamento das MAMAS

Realizar a esfoliação física, com movimentos circulares em 
toda a mama e colo até a formação de grumos e desgrudar da 
pele com efeito rolling (gomagem corporal). Remover excesso 
do produto com bandalete umedecida.

Linha Humanizar
Aplicar 15 gotas em cada mama do Humanizar Serum e realizar 
massagem no sentido anti-gravitacional (de baixo para cima), 
repetindo 3 vezes cada movimento.

Tratamento das MAMAS

Aplicar a máscara, no sentido anti-gravitacional (de 
baixo para cima) no formato em gota. 

Tratamento das MAMAS
Deixar secar por 20 minutos. Pelo seu efeito Peel Off, iniciar a 
remoção pelas bordas, sempre de baixo para cima.

Tratamento das MAMAS
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Após o procedimento realizado, aplicar a manutenção cosmética 
sobre a mama. Iniciar elevando o braço e apoiar atrás da cabeça, 
com a mão contraria massagear no sentido anti-gravitacional com 
manobras de deslizamento e rotação apalpando toda a mama até a 
região axilar, repetir as manobras nas duas mamas.

Tratamento das MAMAS

Em cabine realizar o atendimento 2 x na semana e home care
utilizar os produtos aplicando 2 x ao dia.

Tratamento das MAMAS

RESULTADOS DE UM 
TRATAMENTO SEGURO E 

HUMANIZADO

1 sessão de Tonificação de Mamas – ANTES e DEPOIS  

RESULTADOS OBTIDOS 
42 anos com 02 gestação e amamentações 
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1 sessão de Tonificação de Mamas – ANTES e DEPOIS  

RESULTADOS OBTIDOS 

42 anos com 02 gestação e amamentações 

1 sessão de Tonificação de Mamas – ANTES e DEPOIS  

RESULTADOS OBTIDOS 

42 anos com 02 gestação e amamentações 

1 sessão de Tonificação de Mamas – ANTES e DEPOIS  

RESULTADOS OBTIDOS 
42 anos com 02 gestação e amamentações 

1 sessão de Tonificação de Mamas – ANTES e DEPOIS  

RESULTADOS OBTIDOS 
42 anos com 02 gestação e amamentações 

1 sessão de Tonificação de Mamas – ANTES e DEPOIS  

RESULTADOS OBTIDOS 

48 anos / 2 gestações
02 amamentações 

COSMÉTICOS 
SÃO SEGUROS?

DISRUPTORES EDÓCRINOS

XENOBIÓTICOS

XENOESTRÓGENOS

TOXICOLOGIA COSMÉTICA

RISCO POTENCIAL
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COSMETOLOGIA E O PERIGO SILENCIOSO DOS 
X ENOESTRÓGENOS 

Os xeno-hormônios são compostos químicos naturais ou sintéticos que podem 
interferir com as funções do sistema endócrino. Quando os compostos 
prejudicam a função endócrina, eles são denominadas desreguladores

endócrinos. No caso específico dos estrógenos, há os xenoestrógenos, que são 
compostos sintéticos capazes de aumentar a síntese do estrógeno endógeno ou 

desempenhar funções semelhantes ao mesmo. Como exemplos de 
xenoestrógenos há os pesticidas, conservantes e fragrâncias sintéticas.

PARENTE LML, CARNEIRO LM, TRESVENZOL LMF, MAKISH I G FC, G ARDIN NE. Câncer de mama e cosméticos .
Arte Médica Ampliada Vol. 35 | N . 1 | Janeiro /  Fevereiro/  Março de 2015.

O RISCO DOS PARABENOS

Os parabenos ativam o mesmo receptor estrogênico que o hormônio natural estradiol. A 
exposição ao estradiol por sua vez foi relacionada ao aumento do risco de câncer de mama e 

problemas reprodutivos, segundo alguns estudos prévios. Desta forma, a utilização dos 
parabenos em cosméticos vem sendo um motivo de preocupação em termos de saúde 

pública. Apesar de não se conhecer ainda a magnitude real do efeito destas substâncias, os 
parabenos podem ser mais potentes do que previamente se acreditava quanto ao seu 

potencial de estimular células cancerígenas. Não se sabe como se dão as interações entre 
parabenos e outras substâncias potencialmente maléficas, podendo haver uma magnificação 

dos efeitos nos indivíduos.

PAN et al. Parabens and Human Epidermal Growth Factor Receptor Ligand Cross-Talk in Breast 
Cancer Cells. Environmental Health Perspectives • volume 124 | number 5 | May 2016. 

Dr Alexandre Fonseca, Oncologista clínico 

COSMETOLOGIA E O PERIGO SILENCIOSO 
DOS XENOESTRÓGENOS 

Em um estudo realizado durante 21 anos na Inglaterra e Escócia, com mulheres 
acometidas por câncer de mama, observou-se que a região de maior incidência da 

patologia foi o quadrante superior, local esse de grande aplicação de produtos cosméticos.

Nos cosméticos, os principais componentes xenoestrógenos são sais de alumínio (presentes 
em antiperspirantes), triclosan (desodorantes, conservantes), fragrâncias sintéticas e 

parabenos (conservantes).

PARENTE LML, CARNEIRO LM, TRESVENZOL LMF, MAKISH I G FC, G ARDIN NE. Câncer de mama e cosméticos .
Arte Médica Ampliada Vol. 35 | N . 1 | Janeiro /  Fevereiro/  Março de 2015.

MAS SE É PERIGOSO, POR QUE NÃO É 
PROIBIDO?

A Comunidade Andina de Nações (Equador, Bolívia, Colômbia e Peru), proibiu
o uso de conservantes PARABENOS em cosméticos e colocou em destaque a 

importância de cosméticos sem substâncias nocivas – os xenobióticos. 

Com isso fica também o questionamento: se até nossos vizinhos menores já protegem seus clientes, 
quando é que as autoridades sanitárias brasileiras vão se adequar a essa posição que é tendência 

mundial e já é seguida por empresas brasileiras, de produzirem cosméticos sem xenobióticos?

CÂNCER DE MAMA 

“O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças 

que têm em comum o crescimento desordenado (maligno) de 

células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se 

(metástase) para outras regiões do corpo”. 

(INCA, 2014)

CÂNCER DE MAMA 

De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer 
de mama é o mais incidente em mulheres, sendo os principais 
fatores de risco para esse tipo de câncer estão ligados à idade, 

aspectos endócrinos e genéticos, sendo que os aspectos 
endócrinos estão relacionados principalmente ao estímulo 

estrogênico, seja endógeno ou exógeno, com aumento de risco 
quanto maior for o tempo de exposição.
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CÂNCER DE MAMA 

O câncer de mama acomete uma ou as duas mamas e, por vezes, as 

axilas, manifestando-se no início como um nódulo. Esse tipo de 

câncer é mais comum em mulheres acima de 35 anos e, embora 

possua um bom prognóstico quando identificado no início, é 

considerado um problema de saúde pública.

(INCA, 2014)

O aumento do número de casos de câncer de mama no país 
registrados nos últimos 20 anos tornou a doença um problema de saúde 
pública, levando o Sistema Único de Saúde (SUS) a situá-la entre as seis 
prioridades de sua gestão.

Apesar de ser considerada uma patologia de prognóstico 
relativamente bom, o câncer de mama ainda é o tipo de neoplasia que mais 
causa mortes entre as mulheres no Brasil, muito provavelmente em função 
de sua detecção tardia. 

(BRASIL, Manual da Anvisa 2009)

CÂNCER DE MAMA 

A estimativa para até o final do ano de 2018 é que sejam diagnosticados 

59.700 novos casos de câncer de mama no Brasil.

(INCA, 2018)

EPIDEMIOLOGIA 
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Tratamentos
Radioterapia:

- A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe de 
radiações ionizantes. Uma dose pré-calculada de radiação é aplicada, em um 
determinado tempo, a um volume de tecido que engloba o tumor, buscando erradicar 
todas as células tumorais, com o menor dano possível às células normais circunvizinhas, 
à custa das quais se fará a regeneração da área irradiada (Pro-onco 1993).

- 60% dos indivíduos com câncer, são submetido a 
este tratamento.

- A radiação ionizante penetra na célula destruindo o seu DNA com efeito direto de 
30%, o efeito indireto (70%) se dá pela produção de radicais livres                                                          
nas células.

Tratamentos

Quimioterapia:

- A quimioterapia é o método que utiliza compostos químicos, chamados 
quimioterápicos, no tratamento de doenças causadas por agentes biológicos. 
Quando aplicada ao câncer, a quimioterapia é chamada de quimioterapia 
antineoplásica ou quimioterapia antiblástica. (Pro-onco 1993).

- É o tratamento mais utilizado entre os pacientes 
diagnosticados com câncer.

- Os quimioterápicos tem como objetivo destruir as células 
cancerígenas, através da destruição do seu material genético
(DNA).

Efeitos Colaterais na pele
Sinais de toxicidade cutânea são observados em cerca de 65% dos

casos e incluem:

- Mucosites: devido a queda da imunidade, a mucosa pode apresentar 
vermelhidão, fissuras ou feridas dolorosas. Com a dor, pode ocorrer 
dificuldade na alimentação e na deglutição.

- Hiperpigmentação e esclerodermia (manchas na pele e despigmentação): 
causadas pelo uso do fármaco bleomicina;

- Alterações nas glândulas da pele: causada pela toxicidade do 
quimioterápico nessas glândulas, durante o tratamento, você pode 
apresentar manchas avermelhadas, pústulas ou nódulos acompanhados de 
febre em região de maior sudorese, como axila e virilha.

Efeitos Colaterais na pele
- Eritrodisestesia palmo-plantar: é ocasionado pela 
toxicidade de alguns quimioterápicos nos pequenos 
vasos sanguíneos das palmas das mãos e das plantas dos 
pés. Embora as áreas mais comuns sejam pés e mãos, 
outras partes do corpo, como joelhos e cotovelos 
também podem ser acometidas por serem mais 
ressecadas. 

- Segundo o Instituto Nacional do Câncer dos Estados 
Unidos (NCI), a EPP pode ser dividida em 3 graus, 
variando de sensações de queimação nas mãos e pés, 
vermelhidão, inchaço, formigamento, bolhas, dor, 
coceira e até descamação com sangramento.

Autoestima em Pacientes Oncológicos 
• O câncer se configura como uma doença que afeta não apenas o corpo, mais 
também o psicológico, as relações familiares e sociais, qualidade de vida e a 
dinâmica familiar e de trabalho, envolvendo dessa forma aspectos 
biopsicossociais. (MACIEIRA; PALMA, 2011)

•A autoestima está relacionada à forma como as pessoas veem a si mesmas, 
podendo ter características estáveis, da mesma maneira que outras maleáveis e 
adaptativas. Assim sendo, o autoconceito pode sofrer alterações momentâneas.

• No concernente ao tratamento do 
câncer, o paciente pode se defrontar com 
possíveis alterações na aparência física, 
limitações e impedimentos de atividades 
de rotina, que, muitas vezes, somam-se às
dificuldades que vão aparecendo ao longo
do desenvolvimento/tratamento da 
doença. (LEITE et al., 2015)

Cosmetologia
•Os tratamentos contra o câncer podem apresentar um desafio maior na 
utilização de cosméticos para cuidados com a pele. Até mesmo o tom da pele 
pode mudar. Segundo a doutora Lídia Morus, presidente da Federação Latino-
americana de Sociedades de Ciências Cosméticas do Uruguai (FELASCC), a 
necessidade de produtos não convencionais surge porque as células mais 
afetadas pelos tratamentos de quimioterapia e radioterapia são as de rápido 
crescimento no corpo, ou seja, a pele, as unhas e os cabelos. 

• Entre as sequelas mais comuns naqueles em tratamento estão: pele muito seca -
a pele fica muito ressecada, devido ao aumento na descamação e ruptura dos 
seus diferentes tipos de barreira; eczema; dermatite; acne; ressecamento nasal; 
irritação; coceira; manchas; aumento da sensibilidade ao sol; perda de cabelo 
(Solabia).
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Cosmetologia aplicada a Oncologia

• Substânciasque são disruptores endócrinos em cosméticos, cuidado.

•O Programa Internacional de Segurança Química (InternationalProgramme on Chemical
Safety, IPCS) define como interferente endócrino (IE) substâncias ou misturas presentes no 
ambiente capazes de interferir no sistema endócrino, causando efeitos adversos em um 
organismo intacto ou sua prole. Tratamento

convencional

Cuidados pele 
e auto estima

Cosméticos 
Disruptores
endócrinos

Câncer

Cosmetologia aplicada a Oncologia
•Na cosmetologia podemos encontrar várias substâncias que possuem efeito disruptor endócrino, 
que também podem ser chamadas de substâncias xenobióticas.

• Entre os principais xenobióticos presentes na cosmetologia estão o óleo mineral, parabenos, 
propilenoglicol e conservantes liberadores de formol, bem como os produtos que utilizem 
embalagens produzidas a base de componentes como o Bisfenol A. 
- INC NAME dos xenobióticos:

Paraffinum liquidum Óleo mineral

Paraffin Parafina

Petrolatum Vaselina

Propylene Glycol Propilenoglicol

Propylparaben, Methylparaben, Ethylparaben, 
Butylparaben, Isobutylparaben

Propilparabeno, Metilparabeno, Etilparabeno, 
Butylparanebo, Isobutilparabeno

DMDM Hydantoin
Imidazolidinyl urea

DMDM hidantoin
Imidazolidinil urea

Cosméticos Seguros
•Para a aplicação de cosméticos em pacientes oncológicos necessitamos de cosméticos seguros e 
confiáveis, que NÃOpossuam substâncias xenobióticas como bases em suas formulações.

• Um grande exemplo de substancia segura são as bases biocompativeis, que possuem sua estrutura 
semelhantes ao manto hidrolipídico da pele, consequentemente, devem ser livres de substâncias 
altamente irritantes e sensibilizantes.

Tratamento

convencional

Cuidados  
pele e auto 

estima

Cosméticos  

BASES 
BIOCOMPATÍVEIS 

Câncer

Sinergia de ativos cosméticos 

Necessita de um sistema que proporcione HDNR 
* Hidratar 
* Dessensibilizar 
* Nutrir
* Recuperar|Revitalizar|Reviver
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• Exclusiva HDNR 
• Base biocompatível

• Livre de corantes, fragrância, 
alergênicos e BHT

• Hidratação intensa e duradoura
• Absorção imediata
• Alívio e desconforto

• Proteção para peles sensíveis
• Indicado para as principais áreas 
afetadas pelo tratamento de quimio

e radioterapia

Linha Oncológica - reviver CREME PARA MÃOS - Luva natural

• Película de hidratação

• Sensorial aveludado 

• Hidratação intensa

• Poder de proteção como uma luva natural     

• Hidrata, nutre e recupera suas mãos

CREME PARA MÃOS - Luva natural/Hidratação intensa

 Manteiga de Cupuaçu: hidratação, toque macio e aveludado, recuperando a
umidade e elasticidade da pele.

 Manteiga d e Kar ité: ação antioxidante, emo liente, preven indo o res secamento,
toque aveludado.

 Óleo de Semente de Uva: hidratação.

 Quiditat SRC: hidratação e remineralização da pele.

 Fucogel: Possui ação de h idratação pr ogress iva. Além de atuar como inibidor d os
receptores de sens ibi lidad e, promovend o sensação de a lívio, redu zind o sensação

de irritação e formigamento.

CREME PARA PÉS - Refresca/Hidrata

• Ingredientes naturais 

• Película de hidratação 

• Protege, repara e recupera a pele

• Frescolat - promove sensação de frescor e 

alívio

• Hidrata, nutre e recupera os pés

 Óleo de Jojoba: rápida absorção, elasticidade

 Óleo de semente de uva: hidratação

 Extrato de Aveia: emoliência e hidratação

 Hydroviton 24: promove uma hidratação intensa por 24 horas.

 Bioecólia: preserva a microbiota da pele

 Fucogel: P ossui ação de hidratação progre ssiva. Além de atuar como inib idor
dos receptores de sens ibi lidade, promovend o sensação de al ívio, re duz indo

sensação de irritação e formigamento

 Frescolat: refrescantes, sen sação de conforto e a lívio à pele de efeito

duradouro, sem provocar irritab il idade do mentol dev ido a sua ação
refrescante.

CREME PARA PÉS - Refresca/Hidrata
LOÇÃO CORPORAL -Segunda Pele

• Fortalecer a barreira cutânea

• Proteção e hidratação natural 

• Presença de Ômega 3 e óleo vegetal

• Proporciona sensorial aveludado com a 

sensação de uma segunda pele

• Hidrata, dessensibiliza, nutre e recupera a pele
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LOÇÃO CORPORAL -Segunda Pele

 Extrato de Aveia: hidratação

 Extrato de Aloe Vera: hidratação, cicatrização

 Ácido Hia lurô nico: pree nchimento cutâne o, melhora na sustentação, hidratação e

elasticidade da pele.

 Aquasen se: auxil iam hidratação da pe le, através da estimu lação da expre ssão da

aquaporina AQP3.

 D’Pantenol: reparador celular, além de promover queratinização de tecidos lesados.

 Vitamina E: poderoso antioxidante, retarda o efeito de envelhecimento.

 Vita Oil Ômega 3 - Óleo provenie nte da semente d o l inho, p oss ui a lto teo r de ácid o

graxo, evita processos de ressecamento da pele.

 Óleo de Semente de Uva: facilmente rap idamente abso rvido pe la p ele, nã o a de ixando

oleosa.

• Oligoelementos e aminoácidos - nutrição 

tecidual 

• Refrescancia na área sensibilizada, aumentando 

assim o bem-estar e pele saudável 

• Nutrição e hidratação 

• Frescor e conforto imediato 

• Absorção rápida, sensorial aveludado e de 

segunda pele.

• Frescolat - promove sensação de frescor e alívio

LOÇÃO TERMAL  - Frescor imediato

 Quid itat SRC: com a lta capacidade de rete nção de água. Com o
sinergismo formad o entre a água de coco e os pol issacarídeos,
promovem hidratação e remineralização da pele.

 Prodew 400: confere elasticidade e auxiliar na produção de colágeno.

 Frescolat: refrescantes, sensação de conforto e al ívio à pele de efeito
duradouro, sem provocar irrita bil idade do mento l devido a sua ação
refrescante.

LOÇÃO TERMAL  - Frescor imediato

LANÇAMENTO  

Paliar FLAN Reparador 

Paliar CREME Reparador 

Gratidão pela oportunidade!
Isabel Piatti @belpiatti

momentodaestetica.com.br
Produtos ideais para pessoas em tratamento oncológico

reviver.buonavita.com.br
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