
TRATAMENTO DO CÂNCER 

• DIAGNÓSTICO 

• Histologia 

• Imuno-histoquímica 

• Microscopia 

eletrônica 

• Bioquímica 

• Biologia molecular 

• Imuno-fenotipagem 

• ESTADIAMENTO 

• Dimensões 

• Linfonodos 

regionais 

• Metástases 
– Métodos de imagem 

– Métodos invasivos 



TRATAMENTO DO CÂNCER 

• Cirurgia 

• Radioterapia 

• Tratamento médico 

– Quimioterapia 

– Tratamento 

biológico 

– Anticorpos 

– Transplante 

– Hormonioterapia 

Instituto de hematologia e 

oncologia curitiba 



QUIMIOTERAPIA 

Paul Ehrlich – criador do termo 

Início da 2ª Guerra Mundial – explosão de navio carregado 

de gás mostarda – 

1942 – 1946:  experiências com mostarda nitrogenada  – 

Gilman & Philips, Yale University 

Farber,  Diamond e Mercer, 1948 – introdução do 1º anti-

fólico 

Hertz, Lewis e Lippsett, 1961 – cura do coriocarcinoma com 

methotrexate 

Johnson, Armstrong e Gorman, 1963  - alcaloides da Vinca 

Rosemberg, Van Camp e Trosko, 1963 – desenvolvimento 

dos compostos de platina 

Elion e Hitchings – prêmio Nobel em 1988 –síntese dos 

ácidos nuclêicos -  desenvolvimento da síntese de análogos 

da purina 



RESPOSTA À QUIMIOTERAPIA 

– CURA (>30%) 

– Coriocarcinoma 

– Leucemia aguda linfoblástica 

– Linfomas 

• Hodgkin 

• Difuso alto grau 

• Difuso grau intermediário 

 Tricoleucemia 

 Testículo 

 Tumores sólidos da criança 

Rabdomiossarcoma 

 Ewing 

 Wilms 

 Leucemia aguda mieloblástica 

     Leucemia aguda promielocítica  
  



EFEITO PALIATIVO, RARAS CURAS 

 

 (5 – 30%) 

Ovário 

Bexiga 

Pulmão, células pequenas 

Estômago 
Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba 



EFEITO PALIATIVO, AUMENTO DA 

SOBREVIDA 

(CURA) 

 

Mama           LMC 

Mieloma           GIST 

Cabeça e pescoço  Pulmão 

(NSC) 

Linfomas   RIM 

 
Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba 



TRATAMENTO ADJUVANTE  -  (CURA) 

 

Mama 

Colon 

Sarcoma osteogênico 

Pulmão 
 

Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba 



QUIMIOTERAPIA 

• Fatores influentes 

– Volume do tumor 

– Cinética celular 

– Sensibilidade 

 

Cinética celular 

 Drogas ciclo e não-ciclo 
específicas 

 Quantidade de células 
mortas e dose da droga 

 Combinação de drogas 

 Resistência 

  P-glicoproteina 

  alterações enzimáticas 

• Farmacocinética 

• Cálculo da dose 

• Via de administração 

– EV, SC, IM 

– Regional 

– Intra-peritoneal 

– Intra-cavitária 

– Intra-tecal 

 

 



QUIMIOTERAPIA 

• ADJUVANTE 

– Droga efetiva 
disponivel 

– Tumor removido 
cirurgicamente 

– Iniciada 
precocemente após 
cirurgia 

– Doses máximas 
toleradas 

– Tempo limitado 

– Intermitente  
  

 

INDICAÇÕES 

 Tumor de Wilms 

 Osteossarcoma 

 Cancer de mama 

 Colo-retal 

 Pulmão 
  

 



QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE 

PRINCÍPIOS 

1. Drogas efetivas devem ser disponiveis 

2. O tumor deve ter sido removido 

cirurgicamente 

3. QT deve ser iniciada logo após a cirurgia 

4. QT deve ser dada na dose máxima tolerada 

5. QT deve ser feita por um período limitado de 

tempo 

6. Deve ser intermitente, para diminuir a 

imunossupressão 

 



QUIMIOTERAPIA PROTO-ADJUVANTE 

 

1. Tratamento de micro-metástases da doença em 

qualquer tecido 

2. Boa resposta indica sensibilidade do tumor ao 

agente terapêutico 

3. Regressão significativa do tumor torna a cirurgia 

mais fácil e eficiente 

4. Melhor oportunidade para conservação de orgãos 

5. A cirurgia pode ser desnecessária e ceder lugar à 

radioterapia 

6. Resposta muito boa à quimioterapia pode  tornar 

aparentemente desnecesssário procedimento 

cirúrgico radical 

 



TUMORES COM BOA RESPOSTA À QUIMIOTERAPIA 

PROTO-ADJUVANTE 

 

Sarcomas de partes moles 

Osteossarcoma 

Cancer anal e do reto baixo 

Cancer da bexiga 

Cancer da laringe 

Cancer de esôfago 

Cancer de mama localmente avançado 



REQUISITOS PARA QUIMIOTERAPIA 

• 1. DIAGNÓSTICO  

• 2. DOENÇA EXISTENTE 

• 3. GRAU DE DESEMPENHO E ESTADO NUTRICIONAL   

• 4. CONSENTIMENTO 

• 5. FUNÇÃO DOS ORGÃOS   

– Medula óssea     

– Renal      

– Hepática      

– Cárdio-pulmonar 

Instituto de Hematologia e Oncologia Curitiba 

6. INSTALAÇÕES 

Administração 

Monitorização 

Suporte 

 



SELEÇÃO DO PACIENTE 

 

Idade 

Integridade da medula óssea 

Grau de função renal 

Grau de absorção intestinal 

Alterações hepáticas 

Grau de desempenho 

Nutrição 

Obesidade 

Terapêutica prévia 

Comorbidades 

Farmacogenética 



PRINCÍPIOS DE QUIMIOTERAPIA COMBINADA 
 

1. Apenas drogas comprovadamente efetivas devem ser usadas 

2. Os agentes terapêuticos usados devem ter mecanismos 

 diferentes de ação 

3.Cada droga teve ter espectro de toxicidade específico 

4. Cada droga deve ser usada na dose máxima 

5. Agentes com toxicidade semelhante só podem ser usados 

 com diminuição da dose, o que implica em menores respostas 

6. Drogas combinadas devem ser administradas com intervalos  

que permitam a regeneração dos tecidos  normais 

7. Quimioterapia e radioterapia podem ser associadas no 

tratamento adjuvante, proto-adjuvante e paliativo 
 



ESCALAS DE GRAU DE DESEMPENHO 

                                 ZUBROD      KARNOFSKY 

Assintomático 

Sintomático, ambulatório 

Sintomático, acamado 

<50% do dia 

Sintomático, acamado 

>50% do dia, não 

totalmente preso ao leito 

Preso ao leito 

Moribundo 

                  0 

                  1 

 

                  2 

                  3 

 

                  4 

            100   

           80 – 90 

 

            60 – 70 

            40 – 50 

 

            20 – 30 

             10 

 



QUIMIOTERAPIA CÍCLICA 

1.  Resistência   aos agentes quimioterápicos  

  mutações expontâneas -  instabilidade genética  

2. Tamanho do tumor, número de células e  mutações                                      

 expontâneas 

3.  Instabilidade genética -  invasão vascular, extensão local e  

 metástases  sistêmicas 

4. Precocidade 

5. Drogas efetivas precoce e simultaneamente -   diminuição 

    da emergência de células resistentes 

6. Uso sequencial 



AGENTES QUIMIOTERÁPICOS MAIS 

IMPORTANTES 

1. Alquilantes: formam ligações covalentes com as 

bases do DNA, os monofunionais com 1 hélice e os 

bifuncionais com as 2 hélices do DNA 

 mostarda nitrogenada, ciclofosfamida, ifosfamida, 

mostarda fenil-alanina, clorambucil, tio-tepa, 

mitomicina C, busulfan, nitrosouréias, procarbazina, 

dacarbazina, temozolamida, cis-diamino-dicloro-

platina, carboplatina, oxaliplatina 

 



2.   Anti-metabólitos: interferem em sistemas 

enzimáticos das células levando a diferentes 

alterações na síntese do DNA 

 methotrexate, raltitrexed, pemetrexed, 5-FU, 

capecitabina, citarabina, gemcitabina, 

       6 –tiopurinas, fludarabina, cladribina 

3. Inibidores das topoisomerases ,enzimas importantes 

para a estrutura molecular do DNA irinotecan, 

topotecan, etoposide, teniposide,  daunorrubicina,  

doxorrubicina, epirrubicina, mitoxantrone, 

dactinomicina 



AGENTES QUIMIOTERÁPICOS MAIS IMPORTANTES 

(cont) 

4. Anti-microtúbulos: agem sobre os microtúbulos, 

estruturas importantes para a mitose: 

 vincristina, vinblastina, vindesina, vinorelbina, 

paclitaxel, docetaxel 

5. Enzimas: l-asparaginase: depleção da l-asparagina 

circulante e inibição da síntese de proteína pelas 

células tumorais 

6. Antibióticos: bleomicina: formação de radicais livres 

e destruição da molécula do DNA 

 



7. Inibidores da transdução de sinais: inibição dos 

locais de ligação da tirosina-quinase : mesilato de 

imatinib, gefitinib,  

8. Inibidores de proteassomas (estruturas capazes de 

degradar proteínas intra-celulares): bortezomib 

9. Anti-angiogênicos: talidomida, lenalidomida 



QUIMIOTERÁPICOS – AGENTES ALQUILANTES 

Alvo: DNA 

DROGAS 

 Mostarda fenil-alanina 

 Ciclofosfamida 

 

 Ifosfamida 

 Nitrosoureas 

 Dacarbazina 

 Temozolamida 

 Cis, Carbo e oxaliplatina 

INDICAÇÕES 

– Mieloma, TMO 

– Linfoma, ca de mama e 

bexiga 

– Sarcomas, linfomas 

– SNC, linfomas 

– Linfoma de Hodgkin 

– SNC 

– Testículo, ovário, cabeça 

e pescoço, pulmão, 

mama, GI 



ANTI-METABÓLITOS 

Ação: competição com compostos orgânicos  

            inibição da síntese dos ácidos nuclêicos 

• Ácido fólico 

– Methotrexate 

 

Purinas e pirimidinas 

 5-Fluoruracila 

 Capecitabina 

 Citarabina 

 Gemcitabina 

 6-mercapto-purina 

 6-tioguanina 

 Fludarabina 

 2-clorodeoxiadenosina 

 Hidroxiuréia 

• LAL, coriocarcinoma, mama, 

bexiga, cabeça e pescoço, 

linfomas 

 

• GI, mama, cabeça e pescoço, 

• GI, mama 

• LA, linfomas 

• Pâncreas 

• LA 

• LA 

• Linfomas, LLC 

• Tricoleucemia 

• LMC 

 

 



 PRODUTOS NATURAIS 

• Alcaloides (microtúbulos) 

– Vincristina 

– Vinblastina 

– Vinorelbina 

Podofilotoxinas 
(topoisomeraseII) 

 Etoposide 

 Teniposide 

Estabilizadores da tubulina 

 Paclitaxel 

 Docetaxel 

Inibidores da 
topoisomerase I 

 Irinotecan 

 Topotecan 
  

 

• LAL, linfomas 

• Hodgkin, testículo 

• Pulmão (cél peq.), mama 

 

• Pulmão (cél.peq), linfomas, 

ovário 

• LAL 

• Ovário, mama 

• Pulmão, mama 

 

• GI 

• ovário 

 





ALVO-ESPECÍFICOS 

Anti-angiogênicos, inibidores da tirosina-quinase, inibidores do 

EGFR, inibidores de proteassomas e de mecanismos de reparo do 

DNA, indutores  de diferenciação celular 

• Imatinib (Glyvec) 

• Erlotinib (Tarceva) 

• Gefitinib (Iressa) 

• Sorafenib (Nexavar) 

• Sunitinib (Sutent) 

• Everolimus e tensirolimus 

• Bortezomib (Velcade) 

• Talidomida 

• Ácido trans-retinoico 

• Trióxido de arsênico 

 

• LMC, GIST 

• Pulmão  

• Pulmão 

• Rim, Hepatocarcinoma 

• Rim 

• Rim 

• Mieloma 

• Mieloma 

• Leucemia promielocítica 

 

 



ANTICORPOS MONOCLONAIS 

RITUXIMAB    Anti-CD20 (linfócitos B)  linfomas e LLC 

TRASTUZUMAB  Anti-HER 2   ca de mama 

ALENTUZUMAB  Anti-CD52 (linfócitos)  LLC 

BEVACIZUMAB  Anti-VEGF   colon/reto, rim 

       pulmão, mama 

CETUXIMAB  Anti-EGFR   colon/reto 

       cabeça/pescoço 

PANITUMUMAB  Anti-EGFR   colon/reto 

GENTUZUMAB  anti-CD33   LMA 

I131-TOSITUMOMAB célula B    linfoma 

Y90-IBRITUMOMAB anti-CD20   linfoma 

PANITUMOMAB  anti-EGFR   colon/reto
  



EFEITOS COLATERAIS DA QT 
 

NÁUSEA E VÔMITO 
 

ANTI-EMÉTICOS: 
 

  Antagonistas da receptor de 5-HT tipo 3 
 ondansetron, granisetron, dolasetron, palonosetron 

 
 Antagonistas da dopamina e serotonina 
  metoclopramida, proclorperazina 

 
   Dexametasona 

 
  Bloqueadores do neurorecptor NK1 

  aprepitant 
 



OUTROS EFEITOS COLATERAIS DA QT 

CITOPENIAS 

ESTOMATITE 

PNEUMO-TOXICIDADE: lesão intersticial, fibrose, edema, 
dano alveolar, hemorragia 

CARDIO-TOXICIDADE: lesões do pericárdio, 
miocardiopatia, distúrbios de condução, lesões 
valvulares, insuficiência cardíaca 

ALOPÉCIA 

DISFUNÇÃO GONADAL: esterilidade, impotência,  

NEUROTOXICIDADE: neuropatia periférica, lesões do SNC 

NEFROTOXICIDADE 

HEPATOTOXICIDADE: doença veno-oclusiva, fibrose 

SEGUNDA NEOPLASIA 

 



AGENTES BIOLÓGICOS 

• Linfócitos citotóxicos 

• Células matadores naturais 

(NK) 

• Células estimuladas por 

linfocinas 

• Citotoxicidade dependente 

de anticorpos 

• Interferon 

• Interleucina 

• Vacinas bacterianas (BCG) 

• Vacinas anti-tumorais 

• Melanoma 

 

 

 

 

• LMC, melanoma, rim 

• Rim 

• Bexiga 

• Melanoma 



TMO 

 

ALOGÊNICO 

SINGÊNICO 

 

AUTÓLOGO 



AGENTES DE MANIPULAÇÃO ENDÓCRINA 

1. Inibidores estrogênicos: tamoxifeno, toremifeno,  

 raloxifeno, fulvestrant 

2. Progestágenos: medroxiprogesterona e acetato de 
megestrol 

3. Inibidores da aromatase: inibem o sistema enzimático 
complexo que converte androstenodiona e 
testosterona a estrona: aminoglutetimida, letrozol, 
anastrozol, exemestano 

4. Análogos do hormônio de liberação da gonadotropina: 
goserelina (zoladex) e leuprolide 

5. Anti-andrógenos: flutamida, bicalutamida, di-etil-
estilbestrol 

6. Análogo da somatostatina: octreótido 


