
Quimioterapia: devo preparar-me para uma
eventual queda do cabelo

A queda do cabelo é um efeito secundário frequente de determinadas quimioterapias. Existem recomendações que o/a

podem ajudar a viver este período mais facilmente.

Porque me cai o cabelo?

A sua quimioterapia tem como objectivo destruir as células que se renovam rapidamente, como é o caso das células cancerosas.

Ora, as células dos bolbos capilares, que constituem os cabelos, as pestanas, as sobrancelhas e os pelos em geral, também se

dividem muito depressa. Portanto são elas também as vítimas destes tratamentos.

Consoante o tipo de tratamento e a sua dosagem, o efeito é mais ou menos importante.

Da mesma forma, com um tratamento idêntico, algumas pessoas com cabelos menos resistentes vão perdê-lo mais do que outras.

É possível prevenir a queda do cabelo?

Quando der início ao seu tratamento, há algumas medidas que o (a) podem ajudar a conservar o cabelo, sendo a utilização de um

capacete refrigerado durante as sessões (ver a pergunta seguinte) uma delas.

Pode igualmente ser aconselhável, antes de iniciar a quimioterapia, optar por um corte de cabelo mais curto. Este corte torna o

capacete refrigerado mais eficiente, pode retardar um pouco a queda e, num plano diferente, permite também realizar a preparação

mental para a queda do cabelo.

Durante a sua quimioterapia, é aconselhável que lave o cabelo antes da sessão, e não voltar a lavá-lo nos 3 a 8 dias seguintes até

que o bolbo se tenha regenerado. Utilize um champô suave, mas evite os champôs para bebés que tornam o cabelo oleoso. Deve

utilizar pouca quantidade do produto.

Deve igualmente evitar utilizar o secador, rolos para o cabelo quentes, ferros quentes ou ainda placas para desfrisar quentes. Deixe

o cabelo secar naturalmente sem o escovar.

É também fortemente aconselhável não recorrer a tratamentos agressivos para o cabelo, tais como a coloração, as madeixas e

outras descolorações, os alisamentos e desfrisagens, ou os entrançados.

Para que serve o capacete refrigerado?

O capacete refrigerado ou de refrigeração tem como objectivo reduzir o afluxo de sangue ao nível do seu couro cabeludo. Como o

tratamento circula no sangue, o que se espera do capacete é a limitação da quantidade de tratamento ao nível dos bolbos capilares.

Este capacete, que deve utilizar durante as suas sessões de quimioterapia, deve ser colocado cerca de 10 minutos antes do início

da sua perfusão.

No entanto há certas situações que não permitem a utilização do capacete. A sua equipa médica poderá decidir acerca da sua

utilidade.
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A queda do meu cabelo é definitiva?

Não. A queda do cabelo é apenas temporária, excepto se tiver sido submetido especificamente a uma radioterapia no couro

cabeludo.

À excepção deste caso específico, o seu cabelo votará a crescer quando acabar o seu tratamento. O crescimento processa-se ao

ritmo de cerca de 1 cm por mês. Com o crescimento, a natureza do cabelo pode ter-se alterado: podem tornar-se mais lisos ou mais

frisados, mais escuros ou mais claros. Geralmente os cabelos recuperam a sua natureza anterior após alguns meses.

Posso evitar a perda das pestanas e das sobrancelhas?

É possível utilizar para as pestanas e sobrancelhas o mesmo princípio do capacete refrigerador colocando sobre os olhos blocos de

gelo envolvidos em tecido.

No entanto, estes dispositivos não são fornecidos pelo hospital e deve trazê-los consigo, conservando-os num frigorífico.

Vou perder o cabelo logo após a primeira sessão?

Isso vai depender dos protocolos de quimioterapia utilizados. Alguns fazem cair o cabelo logo após o primeiro tratamento entre o 15º

e o 20º dia após a quimioterapia, outros fazem o cabelo cair mais progressivamente. Deve fazer essa pergunta ao médico que lhe

prescreveu o tratamento. As pestanas e as sobrancelhas também caem mas mais tardiamente.

Serei reembolsada do custo da peruca?

O preço das perucas varia consoante a natureza dos cabelos utilizados e consoante sejam ou não fabricadas à medida.

Os preços mais baixos correspondem às perucas que utilizam cabelos sintéticos. Para os modelos que utilizam cabelos naturais e

fabricados à medida, os preços são nitidamente mais elevados.

A peruca é prescrita pelo seu médico e pode ser renovada. O seu seguro complementar poderá igualmente reembolsá-lo de uma

parte deste custo, pelo que deverá informar-se acerca desta situação.

Se eu não quiser usar peruca?

Se não quiser usar uma peruca, pode usar lenços que pode colocar ao seu gosto, ou os que já vêm arranjados, os chapéus, os

gorros, as boinas …

Além disso, nas lojas especializadas, pode encontrar lenços com uma franja de cabelos ou cabelos na zona da nuca.

Na realidade, cada pessoa deve decidir o estilo a escolher para superar a prova da perda do cabelo.

O que é o stress?

O stress é a resposta do organismo a toda a agressão física ou psíquica, positiva ou negativa.

Como reage o meu corpo?

O coração bate mais rapidamente, a respiração acelera-se e fornece mais oxigénio aos músculos e aos tecidos. O organismo liberta

adrenalina que estimula o coração. O fígado liberta açúcar e gorduras para fazer imediatamente face às necessidades de energia.

O seu corpo está assim em condições de reagir eficazmente.

Em tempos normais, trata-se de mecanismos normais que não acarretam fadiga.

Pelo contrário, quando as necessidades se tornam repetitivas e ultrapassam as suas capacidades de resistência e adaptação, o seu
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organismo não pode manter este ritmo a longo prazo.

O stress no trabalho

Relativize

Elabore uma escala de importância dos acontecimentos para atribuir importância aos aspectos verdadeiramente essenciais ao seu

equilíbrio.

Evite concentrar toda a sua vida em torno do trabalho

Descubra uma actividade complementar para mudar o seu centro de interesses.

Descontraia-se

Faça pausas de alguns minutos durante o dia, incluindo nos transportes públicos ou engarrafamentos de trânsito e oiça música, por

exemplo.

Aprenda a respirar

Faça algumas inspirações profundas para descomprimir e libertar as tensões.

O stress em família

Desligue

Deixe os problemas de trabalho no escritório, dedique-se à sua vida familiar.

Tente estar mentalmente presente com os que o rodeiam

Não ponha os problemas dos outros sobre os seus ombros

Pode aconselhar, mas não pode assumir tudo.

Pode ajudar, mas não pode substituir.

Peça ajuda

Peça ajuda ao seu marido/mulher e aos seus filhos.

Não vá para além do que pode fazer.

Aprenda a dizer não

Recusar não faz de si uma pessoa egoísta.

Pense em si

Durma

Estabeleça rituais de sono: leitura, música, banho... para poder preparar-se para a noite de forma descontraída. Deite-se logo que se

sinta cansado (a) para não perder o início do seu ciclo de sono.

Coma de forma equilibrada

Faça sempre uma alimentação equilibrada privilegiando os cereais integrais, os óleos vegetais e os peixes gordos que proporcionam

uma sensação de saciedade. Evitará assim os aperitivos açucarados ou salgados.

Evite os excitantes: tabaco, álcool, chá, café.

Faça uma refeição ligeira à noite.
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Pratique desporto

Caminhe meia hora, faça exercício físico três vezes por semana ou caminhe um pouco todos os dias. É uma boa forma de relaxar.

Satisfaça os seus desejos

Ofereça a si próprio tempos livres para recarregar as baterias.

Tome nota do emprego do seu tempo e tudo aquilo que parece ter um efeito positivo sobre o seu stress para poder falar desse

assunto na sua próxima consulta.
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