
Cancro: vou fazer uma quimioterapia

Foi-lhe proposta uma quimioterapia para tratar o seu cancro. Trata-se de um tratamento que utiliza medicamentos capazes

de destruir as células cancerosas ou impedir que elas se multipliquem.

Como actua a quimioterapia?

O objectivo deste tratamento farmacológico é actuar sobre todas as células cancerosas presentes no organismo, mesmo sobre as

que ainda não sejam detectáveis.

A quimioterapia distingue-se assim da cirurgia e da radioterapia, que são tratamentos locais do cancro.

A quimioterapia actua bloqueando a divisão das células tumorais.

Há outros medicamentos, que têm como alvo os factores de crescimento da célula tumoral e os mecanismos de regulação desta

célula e que estão associados à quimioterapia: trata-se das terapêuticas «alvo» ou tratamento hormonal.

Quando é indicada a quimioterapia?

* Antes de um tratamento cirúrgico: fala-se então de uma quimioterapia neoadjuvante.

A quimioterapia tem como objectivo diminuir o tamanho do tumor e permitir, dessa forma, a operação. Esta poderá assim

ter, em determinados casos, uma intenção «conservadora» (mastectomia ou cirurgia parcial da mama).

Permite igualmente avaliar a resposta do tumor aos medicamentos anticancerígenos e ajustar a indicação de uma

quimioterapia suplementar após a operação.

* Após um tratamento cirúrgico: fala-se de quimioterapia adjuvante, que tem como objectivo a redução do risco de

recidiva do desenvolvimento de cancro à distância (metástases), actuando sobre eventuais células persistentes e não

detectáveis após a cirurgia.

* Para tratar as metástases: fala-se de quimioterapia metastática, que tem como objectivo destruir as células cancerosas

que se propagaram a outras partes do corpo.

Seja qual for a sua indicação, a quimioterapia pode ser utilizada isoladamente e/ou em conjunto com tratamentos alvo.

Quais são os efeitos indesejáveis da quimioterapia?

Os medicamentos da quimioterapia actuam atacando as células cancerosas no momento da sua multiplicação.

Os medicamentos da quimioterapia actuam também sobre as células saudáveis do organismo que se dividem – e como tal se

renovam - frequentemente.

É o caso das células que formam os cabelos ou os pelos, as que dão origem às células do sangue (célula estaminal da medula

óssea), ou ainda as células do tubo digestivo, as células da reprodução (espermatozóides, óvulos)...

Isto explica os efeitos secundários da quimioterapia: queda do cabelo, falta de glóbulos vermelhos e/ou glóbulos brancos no sangue,
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fadiga, náuseas e vómitos, diarreia, prisão de ventre …

Estes efeitos secundários existem, mas não são sistemáticos. É prudente considerar a utilização de uma peruca antes de dar início

ao tratamento.

Os efeitos secundários são de natureza, frequência e gravidade variáveis de um protocolo de quimioterapia para outro.

Como se processa a quimioterapia?

Um protocolo de quimioterapia contém geralmente um ou vários medicamentos anticancerígenos, que são frequentemente

administrados por meio de uma perfusão intravenosa. Mas determinadas quimioterapias são actualmente referidas como «orais», e

administradas na forma de comprimidos.

A quimioterapia requer uma vigilância regular, e desenrola-se por ciclos ou tratamentos, alternando fases de tratamento e fase de

repouso (entre 1 a 4 semanas), para que o organismo possa recuperar. A quimioterapia deve ser antecipadamente planeada de

acordo com um calendário que terá em linha de conta as suas condicionantes, os seus desejos, as suas necessidades e os seus

projectos.

O seu plano personalizado de cuidados (PPS), documento escrito que especifica a natureza e o planeamento do seu tratamento,

ser-lhe-á enviado pelo seu médico após uma consulta de informação. O seu médico poderá também enviar-lhe outros documentos

ou fornecer-lhe indicações acerca de outras fontes úteis de informação.

Como é escolhido o meu tratamento?

A escolha dos diferentes protocolos de medicamentos anticancerígenos, as suas doses, bem como o número de tratamentos e a

sua duração dependem do tipo de cancro e dos conhecimentos provenientes dos ensaios terapêuticos.

Os protocolos são validados internacionalmente.

Pode ser-lhe proposto um protocolo, com novas moléculas de quimioterapia no quadro de um ensaio terapêutico. Trata-se de uma

oportunidade que lhe é oferecida para ter acesso à inovação terapêutica. Não é obrigado a aceitar e ser-lhe-á concedido um período

de tempo para reflexão.

Em determinadas situações, são possíveis diversos protocolos, que lhe serão explicados, sendo a escolha do tratamento efectuada

conjuntamente consigo.

Os medicamentos são adaptados ao seu caso específico e podem ser alterados durante a quimioterapia, de acordo com os

resultados dos exames de vigilância e de acordo com a sua tolerância.

A duração dos tratamentos de quimioterapia é muito variável. Em média, um tratamento dura 6 meses e são feitos balanços

regulares (de 2 em 2 ou 3 em 3 meses) para avaliar a sua eficácia.

Em função da evolução da doença, podem ser-lhe propostos vários protocolos de quimioterapia.

Existem quimioterapias mais e menos fortes?

Fala-se muitas em quimioterapias «suaves» ou «fortes». Não há quimioterapia mais ou menos forte, isso vai depender dos casos. A

escolha é realizada pela sua equipa de cuidados médicos tendo em conta a sua situação.

Nem todos os produtos de quimioterapia são activos contra todos os cancros e os efeitos secundários que podem induzir não são
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proporcionais à eficácia esperada.

Para que a quimioterapia lhe seja administrada de forma segura e confortável, a câmara implantável pode ser colocada na parte superior do tórax

Para que a quimioterapia lhe seja administrada de forma segura e confortável, a câmara implantável pode ser colocada na parte

superior do tórax

Para que a quimioterapia lhe seja administrada de forma segura e confortável, a câmara implantável pode ser colocada no antebraço.

Uma decisão partilhada

Foi-lhe proposta uma quimioterapia: trata-se de uma escolha concertada e deliberada por toda a equipa médica multidisciplinar que

o acompanha.

A decisão final a respeito do seu tratamento vai também ter em consideração a sua opinião e as suas expectativas: é uma decisão

partilhada.

Não hesite por isso em fazer todas as perguntas quanto a esta quimioterapia, ao seu médico.
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