A crioterapia capilar é um procedimento
que ajuda a minimizar um dos principais
e mais indesejados efeitos colaterais da
quimioterapia durante um tratamento
oncológico: a queda dos cabelos.

Essa

alternativa

pode

preservar

total

ou parcialmente os ﬁos, o que signiﬁca,
para o paciente, oportunidade de manter a sua privacidade, fortalecer a autoestima e a autoconﬁança e alimentar uma
atitude

positiva

durante

o

tratamento.

FAZER MAIS PELA VIDA, FAZER
O MELHOR PELO PACIENTE.

Único sistema de crioterapia capilar

Acesse grupooncoclinicas.com

no Brasil com cer tificação da FDA 1

e conheça as unidades que

registrado na ANVISA 2 .

oferecem o tratamento.

1
FDA – Food and Drug Administration, agência federal do
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.
2
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
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CONHEÇA
OS BENEFÍCIOS

98%

COMO FUNCIONA A CRIOTERAPIA CAPILAR
COM A TOUCA DE RESFRIAMENTO?

Uma touca especial resfria o couro cabeludo a uma temperatura entre 18 C e 22 C
o

o

e a mantém estável, o que permite menor
absorção dos medicamentos nessa região.

INCOMODA USAR A TOUCA DE RESFRIAMENTO?

A sensação de frio foi considerada tolerável
por 98% dos pacientes que foram submetidos
ao tratamento.

SEGURANÇA

A segurança e a eﬁcácia na redução da
queda de cabelo foram comprovadas por
dezenas de estudos independentes executados ao longo de mais de 20 anos e chancela-

O procedimento causa diminuição do ﬂuxo

das por estudo realizado pela agência Food

sanguíneo nos folículos capilares e evita ou

and Drug Administration (FDA), dos EUA.

reduz a queda dos ﬁos. O paciente veste
a touca hipotérmica, que ﬁca conectada
diretamente ao sistema de resfriamento.
A touca é colocada cerca de 30 minutos

A TOUCA DE RESFRIAMENTO TRAZ RESULTADOS?

antes e o paciente permanece com ela em

Sim. Pacientes tratados relataram a diminuição

torno de uma hora e meia após o término da

da queda de cabelo a ponto de dispensar

POR QUE USAR A TOUCA DE RESFRIAMENTO?

infusão dos quimioterápicos, dependendo

o uso de lenço ou peruca. O sucesso depende

A touca é o primeiro sistema de crioterapia ca-

do protocolo adotado.

do tipo de medicação administrada: 50% para

pilar no mundo a utilizar um líquido circulan-

medicamentos mais fortes; e de até 92% para

te para resfriar o couro cabeludo de maneira

medicações consideradas menos agressivas.

estável e constante. A técnica foi lançada no
mercado em 1997 e atualmente é o que há de

EXISTEM CONTRAINDICAÇÕES?
A TOUCA RESTRINGE A MOBILIDADE DO
PACIENTE?

O paciente pode apoiar as costas e a cabeça,
dormir durante o tratamento e ir ao banheiro
sem interrompê-lo.
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mais moderna para esse tipo de tratamento.

Por inibir a absorção das drogas na região

A queda de cabelo causa danos que vão

do couro cabeludo, o resfriamento não é

muito além do aspecto visual. A possibilida-

indicado nos casos de cânceres hematológi-

de de prevenir ou minimizar a queda de ca-

cos, alergia ao frio, metástase manifestada no

belo durante a quimioterapia leva a uma mu-

couro cabeludo, radioterapia no crânio, aglu-

dança de atitude do paciente e na maneira

tinina ao frio, doença hepática e renal grave,

como enfrentará o tratamento, mantendo

ablação da medula óssea por quimioterapia.

sua autoestima e seu bem-estar emocional.
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