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Tratamento do cancro: o papel da quimioterapia
e os cuidados na sua preparação

nExistem outros tipos de me-
dicamentos utilizados para o
tratamento do cancro ao blo-
quear a função de estruturas
especiais das células malig-
nas como os receptores da
membrana celular, recepto-
res intra-celulares, estruturas
intracelulares que transmi-
tem sinais biológicos ao nú-
cleo da célula induzindo a
multiplicação celular, ou que
ajudam a promover a respos-
ta imunitária. Estes tipos de
medicamentos são conheci-
dos como medicamentos
contra alvos biológicos e são
mais específicos (Figura 1).

Este conjunto de fármacos
que são utilizados para tratar
o cancro é denominado vul-
garmente por quimioterapia.
São utilizados para matar as
células malignas que estão no
tumor inicial nas suas metás-

tases e nas células malignas
que estão em circulação.

Para ter este efeito sistémi-
co (actuando em todo o cor-
po) a sua administração é ge-

ralmente realizada por via in-
travenosa. Existem situações
especiais em que a adminis-
tração é oral, intra-vesical, in-
tra-abdominal, intra-tecal,

intra-pleural e cutânea.
Os medicamentos citotó-

xicos não matam apenas cé-
lulas malignas. Podem matar
células benignas geralmente
que estão a dividir-se como
as células do folículo piloso
(cabelo), unhas, células da
mucosa oral, do tubo digesti-
vo e células sanguíneas. Por
este motivo, são responsáveis
por efeitos indesejáveis co-
nhecidos como os efeitos ad-
versos (Figura 2). Felizmente,
existem medicamentos que
quando são administrados
antes, durante e depois da
quimioterapia impedem ou
minimizam de forma muito
eficaz esses efeitos.

Assim a quimioterapia é
uma forma muito importante
de tratar o cancro e pode ser
usada antes da cirurgia, e ou
radioterapia, para diminuir o
tamanho do tumor (chama-
da neoadjuvante), ou após a
cirurgia curativa para matar

eventuais células em circula-
ção (chamada adjuvante) e
para tratar as metástases lon-
ge do tumor inicial (chamada
paliativa). 

Como são medicamen-
tos que vão ser introduzidos
na corrente sanguínea dos
doentes não podem estar
contaminados por micro-
organismos. Os profissio-
nais de saúde que preparam
ou administram estes medi-
camentos não devem con-
tactar como os mesmos, seja
pela respiração, pela pele,
ou pelos olhos, senão vão
sofrer os seus efeitos. Por es-
se motivo a preparação des-
tes medicamentos deve ser
realizada em salas especiais
e os profissionais de saúde
devem utilizar equipamento
de proteção apropriado. Es-
sas salas especiais são anali-
sadas regularmente para
não haver contaminação e o
ar que entra e sai é filtrado
utilizando aparelhos espe-
ciais (Figura 3).

Em Luanda, recentemen-
te, a Clínica Girassol inaugu-
rou uma sala de preparação
de quimioterapia com todos

estes recursos e uma sala de
administração de quimiote-
rapia adequada. A Clinica Sa-
grada Esperança está a ter-
minar as obras de construção
e o equipamento de uma sala
de preparação e de adminis-
tração de quimioterapia mo-
derna. O IACC (antigo Cen-
tro Nacional de Oncologia) já
tem um projecto para a refor-
mulação e modernização da
sua sala de preparação de
quimioterapia e das salas de
administração da quimiote-
rapia. Isto significa que gran-
des passos foram e estão a ser
dados no nosso país, para
que os medicamentos para o
tratamento contra o cancro
sejam preparados e adminis-
trados com segurança defen-
dendo o doente, os profissio-
nais de saúde e o próprio me-
dicamento.

O Jornal de Saúde de An-
gola compromete-se, após o
seu 5º aniversário, a divulgar
com regularidade os aspec-
tos mais importantes sobre
as doenças oncológicas e os
avanços observados no seu
controlo em Angola e no
mundo.
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Existem medicamentos que

têm a capacidade de des-

truir as células malignas. Es-

tes medicamentos são ge-

ralmente denominados co-

mo citotóxicos. No conjunto

dos medicamentos citotóxi-

cos utilizados em oncologia

existe um grande grupo que

mata apenas células que es-

tão a multiplicar-se (conhe-

cidos como medicamentos

que só actuam durante o ci-

clo que leva à multiplicação
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que mata tanto células em
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dos alquilantes).

Figura 1 Me-

dicamentos

contra as célu-

las malignas im-

pedem a proli-

feração celular,

apoptose ou a

angiogénese.
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xicos, anticor-

pos ou peque-

nas moléculas,

actuando nos

receptores de

membrana, do

núcleo, alvos

moleculares no

citoplasma ou

adjacentes à

membrana ce-

lular. Novas dro-

gas ajudam a

promover a res-

posta imunitá-

ria

Figura 2 Efeitos adversos 

da quimioterapia

Figura 3 Sala de preparação de quimioterapia 




