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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo descritivo de cunho longitudinal, com abordagem quantitativa, utilizando 

o método visual através dos registros fotográficos em pacientes com Câncer da mama em 

esquema de quimioterapia que utilizaram a técnica da Crioterapia capilar a fim de verificar o 

resultado da técnica na possível redução da alopecia, em diferentes protocolos de quimioterapia. 

A alopecia refere-se à perda dos cabelos e apesar de não ser um evento adverso clinicamente 

importante, apresenta repercussões significativas, pois afeta a imagem corporal da pessoa, traz 

sofrimento, altera as relações interpessoais e a vida social podendo levar à depressão e à baixa 

da imunidade. A escassez de estudos que demonstrem alguma eficácia do resfriamento capilar 

na redução da alopecia tem dificultado a avaliação quanto à porcentagem de alopecia em 

pacientes que realizam a técnica durante a quimioterapia.  No entanto, o fato do paciente ter a 

possibilidade de manter o seu cabelo ou reduzir essa queda durante seu tratamento pode causar 

um grande impacto na vida desses pacientes, justificando assim, a realização deste estudo que 

vem a ser o primeiro estudo que demonstra os resultados da modalidade de resfriamento no 

Brasil e com o aparelho de resfriamento de origem brasileira. Diante da magnitude da atual 

situação do câncer de mama no Brasil, e da crioterapia capilar ser uma possível alternativa para 

redução da alopecia estabelecemos como objetivo geral deste estudo: Analisar os resultados da 

utilização da técnica de Crioterapia capilar na redução da alopecia utilizando diferentes 

esquemas de protocolos quimioterápicos. E como objetivos específicos: Mensurar o grau de 

perda capilar, de pacientes com Câncer de mama, em uso da técnica de crioterapia capilar em 

tratamento quimioterápico utilizando a escala de Dean; Discutir as implicações da técnica da 

Crioterapia capilar frente ao grau de perda capilar para os cuidados de enfermagem em 

diferentes protocolos quimioterápicos. Método: Trata-se de estudo descritivo de cunho 

longitudinal, com abordagem quantitativa, realizado entre Junho de 2020 a Fevereiro de 2021, 

com 18 participantes mulheres com idade entre 32 e 59 anos em tratamento com quimioterápico 

indutor de alopecia.  Pesquisa desenvolvida no ambulatório de quimioterapia, localizado no Rio 

de Janeiro. A pesquisa cumpriu os termos da Resolução 466/2012, com a aprovação da pesquisa 

pelo Comitê de Ética e a assinatura de todos os participantes no Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido. Foram efetuados registros fotográficos do primeiro dia de tratamento, a cada início 

de ciclo da terapia e ao término da mesma. Avaliações quanto ao quantitativo de perda capilar 

foram realizadas por dois membros da pesquisa e a avaliação do próprio paciente, tendo como 

resultado a média das três avaliações. Com resultado percentual dessa perda, foi verificado o 

grau de alopecia conforme a escala de Dean.  Resultados: Dos 18 pacientes que iniciaram 

tratamento com a crioterapia, cinco deles finalizaram o tratamento com a sua utilização. Três 

destes pacientes obtiveram um grau de perda I, dois deles um grau de perda IV. Foi verificado 

também que muitos pacientes desistem da Crioterapia capilar antes de finalizar o tratamento 

quimioterápico mesmo sem apresentar uma queda capilar acentuada. Apesar de orientados 

quanto à possibilidade de queda e não na ausência total da mesma, um repilamento capilar mais 

acelerado pós-tratamento, alguns pacientes ficam na expectativa que nenhuma queda ocorra e 

por isso acabam optando por desistir da terapia quando o processo de queda é iniciado, outro 

fator que favorece a estas desistências é também devido ao impacto financeiro, devido ao custo 

da terapia. Uma paciente apresentou uma dermatite relacionada ao frio ao qual ainda não existe 

relato em literatura de toxicidade desta modalidade referente à Crioterapia capilar. Conclusão: 

Foi demostrado que, realmente a Crioterapia é efetiva para redução da alopecia induzida pela 

quimioterapia, porém não na sua totalidade de pacientes e em diferentes graduações de alopecia, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida e tratamento deste paciente oncológico e a 



 

importância da assistência de enfermagem neste processo como um fator relevante para o 

sucesso da terapia. O paciente deve cada vez mais participar ativamente sobre seu tratamento e 

cuidados, ter poder de escolha sobre o que pode ser melhor para a sua vida e o seu tratamento, e 

para isso é necessário que o mesmo tenha o esclarecimento, orientação e conhecimento sobre 

todas as possibilidades. Profissionais parceiros e capacitados necessitam desenvolver essa 

habilidade para que o tratamento seja menos doloroso possível e essa participação, essa 

autonomia e poder de decisão sejam cada vez mais oferecidos aos pacientes. 

 

 Palavras chave: “Scalp cooling”, “Câncer de mama”, Quimioterapia, Crioterapia, Alopecia, 

Hipotermia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This is a longitudinal descriptive study, with quantitative approach, using the visual method 

through photographic records in patients with breast cancer on chemotherapy regimen that used 

the technique of hair cryotherapy in order to verify the result of the technique in the possible 

reduction of alopecia in different chemotherapy protocols. Alopecia refers to hair loss, and 

although it is not a clinically important adverse event, it has significant repercussions because it 

affects the person's body image, brings suffering, alters interpersonal relationships and social 

life, and may lead to depression and low immunity. The scarcity of studies that show some 

efficacy of hair cooling in reducing alopecia has made it difficult to assess the percentage of 

alopecia in patients who undergo this technique during chemotherapy.  However, the fact that 

the patient has the possibility of maintaining his hair or reducing this loss during treatment can 

have a great impact on the lives of these patients, thus justifying this study, which is the first 

study demonstrating the results of the cooling modality in Brazil and with a cooling device of 

Brazilian origin. Given the magnitude of the current situation of breast cancer in Brazil, and the 

fact that hair cryotherapy is a possible alternative for the reduction of alopecia, we have 

established as the general objective of this study: To analyze the results of using the hair 

cryotherapy technique in reducing alopecia using different chemotherapy protocol schemes. 

And as specific objectives: Measure the degree of hair loss in patients with breast cancer using 

the technique of hair cryotherapy in chemotherapy treatment using the Dean scale; Discuss the 

implications of the technique of hair cryotherapy against the degree of hair loss for nursing care 

in different chemotherapy protocols. Method: This is a descriptive longitudinal study with a 

quantitative approach, conducted between June 2020 and February 2021, with 18 participants, 

women aged between 32 and 59 years old undergoing treatment with alopecia-inducing 

chemotherapy.  Research developed in the chemotherapy outpatient clinic, located in Rio de 

Janeiro. The research complied with the terms of Resolution 466/2012, with the approval of the 

research by the Ethics Committee and the signature of all participants in the Free Informed 

Consent Term. Photographic records were taken on the first day of treatment, at each beginning 

of the therapy cycle, and at the end of it. Evaluations as to the amount of hair loss were carried 

out by two members of the research and the evaluation of the patient himself, with the result 

being the average of the three evaluations. With the percentage result of this loss, the degree of 

alopecia was verified according to the Dean scale.  Results: Of the 18 patients who started 

treatment with cryotherapy, five of them finished treatment using it. Three of these patients 

obtained a loss grade I, two of them a loss grade IV. It was also verified that many patients give 

up on cryotherapy before the end of the chemotherapy treatment, even if they don't present 

accentuated hair loss. Despite being oriented as to the possibility of hair loss and not the total 

absence of it, a more accelerated post-treatment hair shedding, some patients expect that no hair 

loss will occur and therefore end up choosing to give up the therapy when the process of hair 

loss starts. One patient presented a dermatitis related to cold, to which there is still no report in 

literature of toxicity of this modality related to hair cryotherapy. Conclusion: It was shown that 

cryotherapy is really effective in reducing chemotherapy-induced alopecia, but not in all 

patients and in different degrees of alopecia, providing a better quality of life and treatment for 

this cancer patient and the importance of nursing care in this process as a relevant factor for the 

success of therapy. The patient must increasingly participate actively in his treatment and care, 

have power of choice about what may be best for his life and his treatment, and for this it is 

necessary that he has the clarification, guidance, and knowledge about all the possibilities. 

Partners and trained professionals need to develop this ability so that the treatment is as painless 



 

as possible and this participation, this autonomy, and the power of decision are increasingly 

offered to patients. 

 

Keywords: “Scalp cooling”, “Breast cancer”, Chemotherapy, Cryotherapy, Alopecia, 

Hypothermia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1- APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O interesse no estudo surgiu após experiência vivida em um ambulatório de 

quimioterapia em uma clínica privada localizada no Rio de janeiro, onde, como 

enfermeira, vivencio o impacto causado pela queda do cabelo em pacientes com câncer 

de mama em regime de quimioterapia.  

A quimioterapia age em células que se reproduzem rapidamente incluindo 

células de folículos capilares. A queda do cabelo costuma ocorrer entre 7 a 14 dias após 

a administração do quimioterápico e a incidência e o grau da alopecia dependem do 

esquema de quimioterápicos utilizados como tipos e doses e medicamentos(1).   

No intuito de reduzir essa vivência negativa destes pacientes reduzindo a 

possibilidade de alopecia, já é utilizado no Brasil e no mundo a técnica de crioterapia 

capilar, que consiste no resfriamento do couro cabeludo do paciente através de uma 

touca que produz o resfriamento do couro cabeludo enquanto o paciente realiza o 

tratamento quimioterápico. Pode ser realizada por um aparelho de resfriamento que 

funciona com um potente ar condicionado com temperatura negativa através de uma 

touca que permanece por até 120 minutos após a medicação(2).   

 

1.2 - DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A incidência do Câncer tem sofrido um aumento considerável, tornando-se um 

evidente problema de saúde pública mundial. Estima-se no Brasil, que a cada ano do 

triênio 2020-2022, ocorrerão 625 mil novos casos de câncer (450 mil, excluindo os 

casos de câncer de pele não melanoma), onde o mais incidente será o câncer de pele não 

melanoma (177 mil), seguido os cânceres de mama e próstata (66 mil cada), cólon e reto 

(41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil) (3).
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Os tipos de tratamento para o câncer são: quimioterapia, radioterapia e cirurgia. 

A quimioterapia antineoplásica, é uma das modalidades de tratamento mais importantes 

e promissoras para combater o Câncer. Ela consiste na utilização de agentes químicos, 

isolados ou em combinação, com intuito de tratar os tumores malignos(4).   

A alopecia refere-se à perda dos cabelos e por vezes ainda que não seja 

considerado um evento adverso clinicamente impactante, apresenta repercussões 

significativas, pois afeta a imagem corporal da pessoa, traz sofrimento, altera as 

relações interpessoais e a vida social. Tais circunstâncias podem levar à depressão e à 

baixa da imunidade(5).   

Para os pacientes a alopecia é considerada um dos efeitos mais problemáticos e 

estressantes da doença e do tratamento já que a perda do cabelo está diretamente 

vinculada a perda da imagem de uma pessoa saudável para uma pessoa com câncer(6).  

Por ser um dos efeitos mais comuns da quimioterapia e por seu grande impacto 

na vida destes pacientes, a diminuição dos efeitos da alopecia, poderia impactar 

positivamente na adesão ao tratamento, e aumento da qualidade de vida desses 

pacientes. Existem muitos trabalhos científicos que abordam a questão da alopecia do 

paciente em quimioterapia como uma questão com muito significativa e de grande 

impacto na vida do paciente oncológico, no entanto pouco se encontra no intuito de 

práticas que amenizem ou reduzam esta toxicidade. 

Assim, para a redução e prevenção deste efeito, tão negativo na vida destes 

pacientes, foi criada a técnica de Crioterapia capilar, que basicamente consiste no 

resfriamento do couro cabeludo, por meio de uma touca, no momento em que o paciente 

está realizando o tratamento quimioterápico. 

Os mecanismos de ação para prevenção a alopecia consistem na redução da 

temperatura no local ocasionando uma vasoconstrição, o que consequentemente limita o 

efeito citotóxico da droga no local e redução da atividade metabólica, reduzindo o efeito 

da quimioterapia em células foliculares(7).   

O conceito de Crioterapia capilar imbuído neste estudo é a utilização da água em 

baixas temperaturas para fins terapêuticos e esta inserido dentro do conceito de 
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termalismo social, onde a água é utilizada com a finalidade terapêutica.  É considerada 

uma terapia complementar à terapia principal onde se utiliza da água em baixas 

temperaturas em diferentes regiões do corpo como elemento terapêutico.  No 

termalismo social, a água, utilizada com fins terapêuticos pode variar segundo o seu 

tipo, temperatura,  composição  química,  formas  de  utilização  e  até mesmo  segundo  

as  profissões  que  fazem  uso  do  recurso(8).    

Apesar de a Crioterapia capilar ainda não ser disponibilizada ainda pela Sistema 

Único de saúde (SUS), o termalismo social em diferentes modalidades já se encontra 

dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e complementares(PNPIC), onde 

possui como objetivo, a incorporação dessas terapias no SUS na perspectiva de 

prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, voltado para o cuidado 

humanizado e integral em saúde(8).    

A Crioterapia capilar é uma terapia complementar a quimioterapia é podemos 

relacioná-la com práticas na oncologia integrativa, pois trata de uma terapia alternativa 

ao tratamento principal podendo trazer benefícios a este paciente de uma maneira 

integral e humanizada em sua utilização(9). Deve existir um cuidado no sentido de 

orientar, esclarecer, respeitar e apoiar este paciente quanto a sua autonomia no processo 

decisório sobre a realização da terapia, manutenção da mesma e por vezes até 

desistência quando os resultados não correspondem com a expectativa. 

 

1.3 OBJETO 

 

Frente às considerações citadas emerge como objeto dessa pesquisa: o uso da 

crioterapia capilar para redução da alopecia em pacientes com câncer da mama em 

tratamento quimioterápico. 

  

1.4 HIPÓTESE 
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Existe uma relação entre o grau de alopecia induzida pela quimioterapia em 

pacientes com câncer de mama que realizam a Crioterapia capilar relacionada ao 

esquema de tratamento quimioterápico proposto. 

 

1.5 – OBJETIVOS  

 

1.5.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os resultados da utilização da técnica de Crioterapia capilar na redução 

da alopecia com os protocolos AC (Adriamicina+ Ciclofosfamida), TC (Taxotere e 

Ciclofosfamida), TC (Taxotere e Carboplatina) e Paclitaxel.   

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mensurar o grau de perda capilar, de pacientes com Câncer de mama, em uso da 

técnica de crioterapia capilar nos tratamento com AC (Adriamicina+ Ciclofosfamida), 

TC (Taxotere e Ciclofosfamida), TC (Taxotere e Carboplatina)  e Paclitaxel, utilizando a 

escala de Dean;  

 Discutir as implicações da técnica da Crioterapia capilar frente ao grau de perda 

capilar para os cuidados de enfermagem em diferentes protocolos quimioterápicos. 

 

1.6 – JUSTIFICATIVA 

 

    Por ser um dos efeitos mais comuns da quimioterapia e que causam um grande 

impacto na vida destes pacientes já que afeta diretamente sua aparência, a diminuição 

deste efeito, poderia gerar uma maior adesão ao tratamento, um aumento na sua 



19 
 

qualidade de vida. É considerado um dos efeitos mais problemáticos e estressantes da 

doença e do tratamento já que a perda do cabelo está diretamente vinculada a perda da 

imagem de uma pessoa saudável para uma pessoa com câncer(6).   

O papel do profissional na orientação ao paciente é de fundamental importância 

já que durante o tratamento paciente será submetido a uma temperatura baixa no couro 

cabeludo podendo ocasionar dores de cabeça e frio. O paciente deverá manter o couro 

cabeludo umedecido com a ajuda de um acompanhante ou profissional de saúde. Deverá 

levar para o tratamento uma toalha para não ter risco de molhar suas roupas e casaco 

para proteção do frio(10).    

O presente estudo encontra-se no Eixo 4 da Agenda de Prioridades de Pesquisa 

do Ministério da saúde que aborda a questão de Desenvolvimento de tecnologias e 

Inovação em saúde, o que justifica sua realização(11).   

No que tange a temática proposta, realizou-se uma revisão sistemática da 

literatura, com o propósito de fundamentar o desenvolvimento da pesquisa. O 

levantamento foi realizado no período de Agosto de 2020 a dezembro de 2020, 

utilizando referências que teriam relação com a temática a escolhida e, a partir daí, foi 

iniciada uma fase de leitura exploratória com o propósito de fazer a seleção dos que 

mais se adequavam à pesquisa.  

Para uma maior clareza e exposição do material coletado para a revisão, foi 

utilizado o protocolo PRISMA (Prefered Reporting Itemd for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses) (12), no intuito de planejar e organizar cuidadosamente os estudos, e, 

desta forma, assegurar o desenvolvimento de uma rigorosa revisão sistemática 

demonstrando o quantitativo de artigos localizados nas respectivas bases de dados, 

artigos elegíveis, duplicados e selecionados. 

A seleção dos estudos foi realizada utilizando quatro bases de dados, a saber: o 

CINAHL (Cumulative Index to nursing and Allied Health Literature), o MEDLINE 

(Medical Literature Analysis and Retrieval Siste on-line), SCOPUS (Elsevier) e 

COCHRANE. Os descritores utilizados foram “alopecia” OR “hair loss” AND “drug 

therapy” OR ”tratamento farmacológico” AND “scalp cooling” OR “cold caps” OR 

“scalp hypothermia”. Os referidos termos foram utilizados com a seguinte busca 

eletrônica: ((((((alopecia) OR ("hair loss")) AND ("drug therapy")) OR (chemotherapy)) 
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AND ("scalp cooling")) OR ("cold caps")) OR ("scalp hypothermia"). Procurou-se 

ampliar o âmbito da pesquisa, sem recorte temporal, devido à escassez de material 

disponível e a natureza inovadora da técnica.  

Uma limitação observada foi a não existência de descritores específicos para 

Crioterapia capilar, sendo necessária a utilização das palavras-chave “scalp colling”. 

Os critérios utilizados para inclusão dos estudos selecionados, inicialmente, para 

o presente estudo da arte foram: artigos em português, inglês e espanhol, com os 

resumos disponíveis nas bases de dados selecionadas, sem recorte temporal, devido à 

escassez de material disponível e a natureza inovadora da técnica; artigos publicados 

cuja metodologia adotada permitisse obter evidencias fortes (níveis 1, 2 e 3), ou seja, 

revisões sistemáticas de múltiplos ensaios clínicos randomizados controlados, ensaios 

clínicos randomizados controlados individuais, ou estudos clínicos, artigos que 

retratassem a eficácia da utilização da crioterapia capilar na redução da alopecia em 

pacientes om Câncer de mama em tratamento quimioterápico indutor de alopecia. Por 

sua vez, foram excluídos os relatos de casos informais, os editoriais, os textos não 

científicos, e os artigos científicos não disponíveis na íntegra, artigos que constavam em 

mais de uma base de dados, estudos que não demonstrassem com clareza como foi 

realizada a avaliação quanto à perda capilar e estudos não envolvendo Crioterapia 

capilar como tema central. 

Dessa forma, foi possível observar que não houve estudos clínicos nacionais 

compondo o acervo bibliográfico selecionado. É evidente, de acordo com as 

bibliografias científicas, que o existe a importância de uma discussão sobre a temática. 

Porém, não foi possível identificar a existência de estudos que comprovem ou refutem 

estatisticamente a associação entre essas variáveis, dispondo-se apenas de poucas 

evidências qualitativas. Logo, esses achados corroboram a necessidade de 

desenvolvimento de um estudo que envolva quantitativamente a associação entre essas 

lacunas de conhecimento. 

Vale mencionar ainda que a falta de estudos na área tem dificultado a avaliação 

quanto à porcentagem de alopecia em pacientes que realizam a Crioterapia capilar 

durante a quimioterapia.  Por mais que tenhamos poucos estudos que demonstrem 

alguma eficácia do resfriamento capilar na redução da alopecia, o fato do paciente 
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manter o seu cabelo ou reduzir essa queda durante seu tratamento pode causar um 

grande impacto na vida desses pacientes, justificando assim, a realização deste estudo.  

Diante do exposto fica clara a importância do estudo que verifica os resultados 

da técnica de crioterapia capilar com objetivo de reduzir a alopecia em protocolos de 

quimioterapia para câncer de mama que é uma dos efeitos colaterais mais indesejados 

do tratamento com pacientes que não utilizam a técnica. Concordamos com manual da 

touca quando fala que os profissionais de saúde detêm importante atuação e 

responsabilidade relacionada à orientação dos cuidados dispensados com relação ao 

tratamento e em domicílio, contribuindo assim com a eficácia do tratamento, já que 

pacientes se sentem amparados e esclarecidos quanto ao desenvolvimento do 

tratamento(2). Portanto, há que se reconhecer à relevância do desenvolvimento de 

estudos e pesquisas que abordem esta temática já que também não foi encontrado 

nenhum estudo que aborde a efetividade e a importância da crioterapia capilar no Brasil. 
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2-  REFERENCIAL CONCEITUAL  

 

Esse capítulo está destinado à apresentação dos conceitos que serão abordados e 

aplicados no desenvolvimento dessa dissertação, estando subdividido em três seções 

com foco nos seguintes aspetos: (1) contextualização da atual situação do câncer de 

mama e do seu tratamento; (2) Quimioterapia e alopecia; (3) Crioterapia capilar. 

 

2.1. CÂNCER DE MAMA – EPIDEMIOLOGIA E TRATAMENTOS 

 

O câncer de mama é uma doença que é ocasionada pela multiplicação 

desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que podem se 

multiplicar, formando um tumor(13).   

Existem vários tipos de câncer de mama e com isso, a doença pode evoluir de 

diferentes formas. Alguns tipos possuem um desenvolvimento mais rápido, enquanto 

outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos distintos se devem a 

característica inerentes a cada tumor(13).   

Dados do Ministério da saúde apontam que o câncer de mama é o tipo da doença 

mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, 

correspondendo a cerca de 25% dos casos novos a cada ano. No Brasil, esse percentual 

é de 29%(3).   

E a perspectiva no Brasil é de que a cada ano do triênio 2020-2022, ocorrerão 

625 mil novos casos de câncer (450 mil, excluindo os casos de câncer de pele não 

melanoma), onde o mais incidente será o câncer de pele não melanoma (177 mil), 

seguido os cânceres de mama e próstata (66 mil cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 

mil) e estômago (21 mil) que a cada ano do triênio 2020-2022, ocorrerão 625 mil novos 

casos de câncer (450 mil, excluindo os casos de câncer de pele não melanoma), onde o 

mais incidente será o câncer de pele não melanoma (177 mil), seguido os cânceres de 

mama e próstata (66 mil cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 

mil) (3).  As taxas de mortalidade por essa neoplasia continuam elevadas em nosso país e 
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a causa está relacionada principalmente ao diagnóstico da doença em estádios 

avançados(13).   

O câncer de mama, embora seja considerada uma doença única, corresponde a 

uma grande variação de tipos histológicos, diferindo na sua história natural, no 

comportamento clínico e no prognóstico. Os diagnósticos precoces aumentam a 

possibilidade de cura para alguns tipos de tumores e reduzem a mortalidade resultante 

da doença e seu tratamento (14).  No entanto, uma vez disseminado, o câncer de mama 

não tem cura, e, o objetivo do tratamento passa a ser o aumento da sobrevida, com boa 

qualidade de vida. 

A suspeição diagnóstica pode ser feita quando um nódulo ou outro sintoma 

suspeito nas mamas é investigado para confirmação se é ou não Câncer de mama. Para a 

investigação, além do exame clínico das mamas, exames de imagem podem ser 

recomendados, como mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética. A 

confirmação diagnóstica só é feita, porém, por meio de biópsia, técnica que consiste na 

retirada de um fragmento do nódulo ou da lesão suspeita por meio de punções (extração 

por agulha) ou de uma pequena cirurgia. O material retirado é analisado pelo patologista 

para definição do diagnóstico(14).    

Um dos primeiros passos após o diagnóstico de câncer de mama é realização do 

estadiamento do tumor. O estadiamento é realizado por meio de procedimentos de 

exame clínico, histopatologia, imagenologia, citologia e estudos laboratoriais como o 

dos marcadores tumorais (15). O estadiamento é sempre necessário para ampliar a 

avaliação do tumor e para conhecer a sua extensão no organismo com a finalidade de: 

obter informações sobre o comportamento biológico do tumor; fazer o prognóstico do 

paciente; auxiliar na escolha do tratamento mais adequado; padronizar o protocolo de 

tratamento; avaliar resultados do tratamento; e padronizar a publicação dos resultados e 

a troca de informações entre os profissionais de saúde (14-15).  Após o estadiamento, o 

passo seguinte é o início do tratamento mais adequado para cada caso específico, e a 

principal finalidade do tratamento do câncer de mama é a cura, o prolongamento da vida 

útil e a melhora da qualidade de vida(15).   

 As modalidades existentes para o tratamento do câncer de mama são cirurgia, 

radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia, com o apoio de outras áreas como 

Enfermagem, Farmácia, Serviço Social, Nutrição, Fisioterapia, Reabilitação, Psicologia 
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e Psiquiatria. Apesar das especificidades e indicações de cada uma dessas 

especialidades profissionais, a abordagem multidisciplinar integrada é mais efetiva do 

que intervenções isoladas no manejo do paciente (14).   

Existem diversos tipos de cirurgia para tratamento do câncer de mama. A 

escolha do tipo de cirurgia é realizada com base em protocolos clínicos e também no 

estadiamento do tumor. As cirurgias mais conservadoras da mama incluem a 

tumorectomia (retirada do tumor e parte do tecido normal que o circunda) e a 

segmentectomia (retirada do tumor e de uma grande parte do tecido mamário que o 

circunda). Além disso, retiram-se também os gânglios linfáticos para avaliar a sua 

malignidade e evitar disseminação de células cancerosas no sistema linfático. Após a 

cirurgia conservadora da mama, geralmente é realizada a radioterapia, com o intuito de 

destruir qualquer célula cancerosa que possa ter permanecido na área afetada (15).   

Outra modalidade de cirurgia utilizada com menor frequência no tratamento do 

câncer é a mastectomia, que corresponde à retirada da mama. Em uma mastectomia 

simples, retirasse toda a mama e alguns dos gânglios linfáticos axilares. Em uma 

mastectomia radical modificada, retira-se a mama, a maioria dos gânglios linfáticos 

axilares, podendo incluir a retirada da fáscia, que cobre os músculos torácicos. A 

cirurgia de câncer de mama mudou drasticamente nos últimos 20 anos. Com o advento 

da cirurgia conservadora, muitas mulheres agora têm a opção de preservar esteticamente 

a mama sem prejudicar a sobrevida(15).   A reconstrução mamária pode ser realizada 

simultaneamente ou posteriormente à cirurgia do câncer de mama.  

O tratamento radioterápico consiste em utilizar irradiações de alta energia para 

matar as células cancerosas que podem permanecer na região depois da cirurgia(16).    

A quimioterapia é o uso de uma combinação de fármacos, por via oral ou por 

aplicação intravenosa, que atacam e matam as células cancerosas e as células normais 

de crescimento rápido. O tratamento quimioterápico é um importante tratamento para o 

câncer de mama, frequentemente usado após a cirurgia, em mulheres que ainda não 

entraram na menopausa e em pacientes com alto risco de recidiva. As mulheres com 

tumores de mama com resposta hormonal negativa são as mais propensas a receber este 

tipo de tratamento (14,16).   
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Tanto a radioterapia quanto a quimioterapia podem ter finalidade neoadjuvância, 

quando utilizadas para destruir as células cancerosas e conseguir diminuir o tamanho do 

tumor antes da cirurgia. Atualmente, existem três modalidades de tratamento sistêmico 

adjuvante para o câncer de mama: terapia endócrina, quimioterapia e o anticorpo 

monoclonal do receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 (anti-HER-2) (16).   

A terapia endócrina adjuvante ou hormonioterapia é o tratamento que consiste 

do uso de substâncias semelhantes ou inibidoras de hormônios no intuito de inibir o 

crescimento de neoplasias que são dependentes da ação hormonal. O tumor de mama é 

um dos tipos de câncer que são sensíveis a esse tratamento. O tratamento hormonal deve 

ser recomendado após a avaliação dos receptores hormonais de estrogênio e 

progesterona do tumor de cada paciente. Caso o resultado do exame seja positivo, é 

recomendado o uso diário de um comprimido oral durante cinco anos, a ser iniciado 

logo depois da cirurgia de mama. A abordagem integrada das modalidades terapêuticas, 

em tempos adequados, aumenta a possibilidade de cura e de preservação dos órgãos (14).   

A cirurgia e a radioterapia são os tratamentos mais apropriados de tumores 

localizados e regionais, e podem curar em estágios precoces da doença (14,16).   Em 

pacientes com doença extensa sem metástase, apesar de ter um papel mais restrito, essa 

combinação terapêutica pode ser valorosa no sentido de melhorar a qualidade de vida e 

potencialmente prolongar a vida, contudo, esses procedimentos têm um papel limitado 

no tratamento do câncer de mama avançado. A quimioterapia tem uma atuação efetiva 

nos tumores de mama disseminados, além de ser adotado com finalidade paliativa em 

alguns casos de câncer de mama metastáticos (14,16). A quimioterapia  têm demonstrado 

prolongar a vida de pacientes com câncer de mama (14) 

A estimativa pela eficiência dos programas de detecção precoce, a 

disponibilidade de acesso e a efetividade geral de sobrevivência de uma população com 

câncer de mama reflete vários fatores – o estádio da doença no momento do 

diagnóstico, que é influenciado do tratamento adotado (14).    

 

2.2. QUIMIOTERAPIA E A ALOPECIA  
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O tratamento do câncer é diversificado e sua indicação pode ser um 

procedimento isolado ou em associação. A cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia são 

as modalidades mais comuns, sendo a última a terapêutica efetiva para muitas 

neoplasias malignas, aumentando as taxas de sobrevida (4).    

A quimioterapia Antineoplásica é definida como emprego de agentes químicos 

isolados ou em combinação, possui o intuito de tratar neoplasias malignas, é uma das 

mais importantes e promissoras maneiras de combater o câncer(4). Atuando em 

diferentes fases da divisão celular, destruindo, assim, células que apresentam uma 

disfunção no seu processo de crescimento ou divisão (17).   Pode ser classificada como 

curativa, adjuvante, neoadjuvante e paliativa, sendo essa categorização decorrente do 

objetivo e do tempo em que o tratamento é realizado (4).    

Entende-se por quimioterapia curativa a utilizada com o intuito de conseguir o 

controle completo do tumor; adjuvante quando se segue à cirurgia curativa, com 

finalidade de eliminar células residuais locais ou circulantes, quimioterapia 

neoadjuvante, é indicada para a redução parcial do tumor e posterior complementação 

terapêutica com cirurgia e/ou com radioterapia. Por fim, a paliativa, sem finalidade 

curativa, é empregada para melhorar a qualidade de sobrevida da paciente (18).    

O tratamento quimioterápico, utilizado no combate ao câncer, promove, no 

entanto, uma série de transformações na vida daqueles que o recebem, alterando seu 

corpo, o estado emocional e a rotina de vida. Assim, o paciente com câncer, além do 

estigma que envolve a doença, ao iniciar o tratamento quimioterápico, enfrenta os 

diversos julgamentos valorativos a ela atribuídos pela população leiga. A quimioterapia 

é vista como um tratamento que representa a vivência de sofrimentos devido aos efeitos 

colaterais e, também a esse tratamento, se agrega o sentimento de finitude (19).    

Em nossa sociedade, o câncer está relacionado ao pensamento de que o portador 

da doença está condenado à morte. O estigma em relação ao portador de câncer é devido 

às poucas possibilidades de cura que o paciente oncológico possuía até pouco tempo 

atrás. Porém, com o avançar da tecnologia na área médica, têm-se aumentado as 

chances de melhoria da qualidade de vida desses pacientes, uma vez que a indústria 

farmacêutica e os grandes centros de pesquisa tem investido em estudos no intuito de 

aumentar a eficácia das drogas e diminuir seus efeitos adversos, pois se sabe que a ação 
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desses medicamentos é sistêmica e não atua somente nas células anormais, mas também 

nas normais, o que causa transtornos ao paciente de ordem física e emocional(4).    

Sendo o câncer de mama uma doença crônica, a terapia adjuvante sistêmica 

segue-se ao tratamento cirúrgico instituído. Sua recomendação deve basear-se no risco 

de recorrência como tamanho do tumor, comprometimento de linfonodos, margens 

cirúrgicas, presença de receptores hormonais, entre outros (17).     

Os agentes antineoplásicos mais utilizados no tratamento do câncer incluem os 

alquilantes polifuncionais, os antimetabólitos, os antibióticos antitumorais, os inibidores 

mitóticos, e outros. Novas drogas estão sendo permanentemente isoladas e testadas 

experimentalmente (18).  Quando se fala em quimioterapia, é importante ter 

conhecimento das drogas mais utilizadas. Alguns quimioterápicos são utilizados de 

modo isolado. Dentre os quimioterápicos utilizados no tratamento de cânceres, os que 

mais frequentemente causam alopecia completa são: a ciclofosfamida, doxorrubicina, 

docetaxel, dactinomicina, irinotecano, topotecano, bleomicina e paclitaxel. Já o 

etoposídeo, ifosfamida, mitomicina C, fluorouracil, melphalan, mitoxantrona, 

gencitabina, metotrexate e alcaloides da vinca, causam alopecia incompleta (19).    

Dentre os diversos esquemas ou ciclos de quimioterapia para o câncer de mama, 

os mais empregados são aqueles que contêm fluorouracil, epirrubicina e ciclofosfamida 

(FEC), ciclofosfamida, metotrexato e fluorouracil (CMF) ou doxorrubicina e 

ciclofosfamida (AC) (4).    No caso do câncer de mama, quando a terapia proposta é a 

adjuvante, os esquemas mais utilizados dos protocolos quimioterápicos que causam a 

alopecia completa são a doxorrubicina e ciclofosfamida (AC); doxorrubicina, 

ciclofosfamida e fluorouracil (FAC) e paclitaxel (PTX). Alguns efeitos colaterais da 

quimioterapia mais impactantes são relacionadas ao cabelo ou devido ao uso de 

artifícios para disfarçar sua ausência(20).     

Muitos agentes quimioterápicos que são utilizados na neoplasia mamária causam 

efeito citotóxico nas células da raiz dos cabelos e dos pelos, afetando sua rápida 

proliferação, inibindo parcial ou completamente seu metabolismo e atividade mitótica, o 

que causa enfraquecimento e queda (19).    

As alopecias constituem-se nas afecções caracterizadas pela diminuição ou pela 

ausência de pelos e/ou cabelos. Existem muitos tipos de alopecia, mas as mais 
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conhecidas são a androgenética (em que ocorre a queda de cabelos e a substituição 

desses por outros mais finos, curtos e sem pigmento, devido aos níveis elevados de 

andrógenos e à herança autossômica dominante); a areata (devido à predisposição 

genética, desencadeada por fatores como estresse emocional e fenômenos autoimunes); 

e aquelas advindas do uso de inibidores da recaptação da serotonina (21).    

No entanto, a alopecia a qual nos referimos é aquela causada como evento 

adverso da quimioterapia do tratamento adjuvante do câncer de mama. A alopecia 

constitui a manifestação adversa cutânea mais comum do tratamento quimioterápico. 

Após uma a duas semanas do início da quimioterapia, ocorre a falta de produção ou o 

afinamento do cabelo, ocasionado pela interrupção abrupta da atividade mitótica da 

matriz capilar. A perda dos cabelos se torna mais acentuada cerca de um a dois meses 

após o início do tratamento quimioterápico e, com ciclos repetidos de tratamento, pode 

ocorrer alopecia total. O enfraquecimento da haste capilar leva a fraturas e perda capilar 

durante o ato de pentear. Todas as partes do corpo que possuem pelos podem ser 

acometidas, como sobrancelhas, barba, pelos axilares e pubianos (22).  Entretanto, apesar 

de não ser uma reação adversa clinicamente importante, a alopecia gera repercussões 

significativas, pois pode afetar negativamente a imagem corporal da pessoa, trazendo 

sofrimento, alterando suas relações interpessoais e a vida social, o que pode levar à 

depressão e à baixa da imunidade (19).     

O cabelo é considerado, em nossa sociedade, como identidade feminina e 

cabelos longos são símbolos dessa identidade. Dessa forma, para muitas mulheres, ter 

de enfrentar a queda do cabelo durante o tratamento da quimioterapia torna-se bastante 

difícil, o que acarreta abalo em seu estado emocional (20).    

Para a mulher, os cuidados com a beleza sempre estiveram em evidência, 

especialmente o cuidado com os cabelos e essa preocupação torna-se maior quando 

estes começam a cair e a alopecia mostra seus sinais clínicos. No caso de mulheres com 

câncer de mama, o estigma da doença leva-as a conviver com sentimentos negativos e o 

preconceito que são por elas mesmas nutridos, pois enfrenta primeiramente a mutilação 

da mama, uma parte do corpo valorizada e relacionada à feminilidade, à maternidade, à 

sexualidade e à estética. Além disso, essas mulheres com câncer de mama enfrentam o 

tratamento quimioterápico e seus efeitos adversos como a alopecia e isso pode 
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desencadear um sentimento de dor, de tristeza e até de reclusão, surgindo à sensação de 

que tudo ao redor é repleto de sofrimento e de morte (20).    

Sendo assim, em vista da inquietude de como a queda do cabelo e/ou de pelos 

pode afetar a vida da mulher com câncer de mama em tratamento quimioterápico, surgiu 

à proposta deste estudo que poderá levar à identificação de estratégias que possam ter 

um impacto positivo na melhora da autoestima, compreendida como a valorização de si 

mesma, do amor-próprio, de mulheres nessa condição (5).    

Nos trabalhos sobre o câncer de mama, muitos fazem referência à alopecia, mas 

apenas como um evento adverso do tratamento quimioterápico, e não aprofundam o 

estudo sobre a prevenção e alternativas de cuidado e conforto durante o tratamento.  

Existem poucos trabalhos que abordam este tema, sendo que as pesquisas internacionais 

avançam no que se refere aos estudos sobre quimioterápicos e não sobre as 

consequências adversas desse tratamento, como no caso da prevenção da alopecia. 

Nesse sentido, verificar se a Crioterapia capilar possibilita reduzir a perda do cabelo tem 

uma representatividade positiva na vida deste paciente. 

 

2.3 CRIOTERAPIA CAPILAR 

 

A técnica de Crioterapia capilar consiste no resfriamento do couro cabeludo e é 

uma opção de tratamento para prevenção de alopecia induzida pela quimioterapia (1).     

O resfriamento do couro cabeludo tem sido usado de várias formas desde a 

década de 1970, quando alguns pacientes com câncer colocavam sacolas com gelo, 

congelados ou bolsas de gelo em suas cabeças seguras através de turbantes.  Embora o 

mecanismo do tratamento ainda não tenha sido totalmente compreendido, nasceu à base 

para resfriar o couro cabeludo e minimizar a alopecia induzida pela quimioterapia (23).    

A técnica de resfriamento cabeludo é uma intervenção que já é rotineiramente 

utilizada no Reino Unido, França, Países Baixos e Canadá. Existem registros da 

utilização da técnica em mais de 70 Hospitais que possuem taxas altas de até 80 % dos 

pacientes em utilização da técnica para tratamento de pacientes com tumores sólidos (24).    
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A técnica atua produzindo vasoconstrição conduzindo a uma redução do fluxo 

sanguíneo nos folículos pilosos no período de pico de concentração dos agentes 

quimioterápicos. Reduz a atividade metabólica, o que deixa os folículos pilosos menos 

vulneráveis aos danos citotóxicos dos agentes quimioterápicos(1).    

O resfriamento do couro cabeludo pode ser usado durante o tratamento 

quimioterápico de todos os tumores sólidos onde são usadas quimioterapias que causam 

queda de cabelo. As contra indicações para utilização do resfriamento capilar são: 

pacientes com doença hematológica maligna, metástase manifestada em couro 

cabeludo, função anormal de fígado, intolerância ao frio, Aglutinina ao frio, pacientes 

submetidos à Ablação da medula óssea por quimioterapia e pacientes que realizam 

 Radioterapia no crânio(7).    

A efetividade da Crioterapia capilar induzida pela quimioterapia pode ser 

influenciada por características dos pacientes, como por exemplo, uso de nicotina, 

menopausa, comorbidades. Outros fatores que influenciam são os tipos de 

quimioterapias, se são isoladas ou combinadas, suas dosagens.  Pacientes que possuem 

uma redução da função do fígado também não possuem um efeito tão desejado já que a 

quimioterapia poderá ser metabolizada de maneira diferente aumentando e prolongando 

os níveis de concentração plasmática da droga o que acaba fazendo com que estes 

pacientes não se beneficiem com efeito esperado da técnica (7).    

Os efeitos indesejáveis que mais foram reportados com o resfriamento foram 

dores de cabeça, sensação desconfortável ao frio e claustrofobia(1).    

A Crioterapia capilar pode ser considerada uma prática da oncologia integrativa 

já que trata de uma terapia complementar à quimioterapia pois tem o intuito de reduzir a 

toxicidade da queda capilar referente ao tratamento que é de um grande impacto na vida 

deste paciente oncológico promovendo um cuidado humanizado e integral com vistas a 

melhorar à qualidade de vida do mesmo durante o tratamento(9).    

 

2.3.1 MODALIDADES DE RESFRIAMENTO CAPILAR 
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 Na atualidade o resfriamento do couro cabeludo pode ser realizado por aparelhos 

de resfriamento ou por toucas de gel congeladas. 

As toucas de gel são as da marca de Elastogel. Que são toucas de gel envolvidas 

em um tecido elástico maleável, flexível, sem costura contendo um hidrogel à base de 

glicerina que permanece flexível mesmo em temperaturas muito baixas. Possui 

tamanhos diferentes para que seja adequado ao tamanho da cabeça do paciente à touca. 

A touca deve ser levada ao congelador aproximadamente um dia antes da terapia para 

que fique congelada e assim pronta para utilização (25).    

 A touca de Elastogel deve ser acoplada à cabeça do paciente, congelada, 15 

minutos antes da medicação causadora da alopecia. Dependendo do tempo de 

tratamento é necessário que o paciente tenha mais de uma touca para a troca, pois a 

mesma deve ser trocada a cada 45 minutos e deve permanecer na cabeça do paciente até 

30 minutos depois do término de infusão da medicação(25).     

Figura 1: Touca Elastogel. 

  

Fonte: ELASTO-GEL (2019) 

No Brasil para adquirir a touca Elastogel, os pacientes conseguem podem 

importar a mesma dos Estados Unidos ou comprar pela internet através de 

revendedores. Caso o paciente não esteja interessado em comprar efetivamente a touca, 

já existem locais que fazem locação das mesmas para a terapia. 
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O local de tratamento que faz a terapia com Elastogel necessita de um freezer 

para manter as toucas dos pacientes para utilização, caso não tenha, o paciente deverá 

trazer as mesmas em um cooler ou isopor com gelo seco para que mantenham a 

temperatura para utilização. O gelo seco é o mais indicado para que as toucas 

encharcadas na utilização. 

Dentre os aparelhos de resfriamento existentes posso destacar três modelos: 

PAXMAN, CAPELLI e DIGNICAP(26). 

A Paxman é uma empresa inglesa, possui o aparelho com a tecnologia de 

resfriamento controlado do couro cabeludo por mais de 25 anos, se denomina como 

Sistema Paxman de Scalp Cooling, já está presente no Brasil e disponível para 

utilização em alguns Centros de tratamentos quimioterápicos. Sua criação se baseou na 

realização de diversos estudos clínicos para desenvolvimento de um equipamento, hoje 

clinicamente comprovado, seguro para o staff clínico e para pacientes, amplamente 

abraçado por médicos, enfermeiros e pacientes, e que já recebeu o selo de aprovação da 

FDA - Food and Drug Administration, nos EUA(25). Os estabelecimentos que possuem a 

tecnologia cobram um valor ao paciente por aplicação para terem acesso à utilização da 

tecnologia 

Figura 2: Touca inglesa PAXMAN. 
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Fontes: PAXMAN, 2019 (27).     

A Paxman possui um Sistema compacto, facilmente transportável Operação 

simples, sem ligações ou controles complicados, disponibiliza o aparelho com em dois 

modelos: ORBIS I para um único paciente e ORBIS ll para dois pacientes 

simultaneamente, com toucas independentes, possui monitoramento visual instantâneo 

em tela de touchscreen e de fácil entendimento(27).     

A Dignicap é um sistema onde o aparelho fica acoplado a uma touca por via de 

mangueiras, também possui controle de touchscrean, pode ser realizado com duas 

toucas simultaneamente no mesmo aparelho, no entanto, possui funcionamento 

independente.  A paciente usa duas toucas na cabeça: uma interna com tampa de 

silicone apertada chamada DigniCap equipada com três sensores de temperatura e três 

mangueiras para circular e refrigerar e uma touca externa de neoprene chamada 

DigniTherm que isola e mantém a tampa interna no lugar. Tanto o a touca interna e 

externa vem em quatro tamanhos diferentes: vermelho (XS), azul (S), verde (M) e 

amarelo (L) (28). 

O Sistema de Resfriamento DigniCap Scalp é utilizado no dia de cada perfusão 

de quimioterapia, com pré-infusão resfriamento, resfriamento por infusão e período de 

resfriamento pós-infusão. O paciente primeiro molha seu cabelo e então o DigniCap é 

colocado na cabeça do paciente, seguido pela touca do DigniTherm. Os 30 min de 

resfriamento pré-infusão onde pode então ocorrer em conjunto com as medicações pré-

quimioterápicas do paciente. O paciente usa durante toda a infusão, e pode desconectar 

da unidade de refrigeração por até 8 min, um tempo para intervalos de banheiro. O 

resfriamento continua após a conclusão da infusão de quimioterapia durante o tempo de 

resfriamento pós-infusão, que dura de 90 a 180 min, dependendo da quimioterapia 

específica(28). 

A Dignicap foi o primeiro sistema de resfriamento capilar liberado pela FDA – 

Food and Drg Administration em 2015 nos EUA para reduzir a alopecia em pacientes 

com câncer de mama feminino em tratamento quimioterápico (28). Porém este sistema 

ainda não é utilizado no Brasil. 
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Figura 3: Touca Dignicap. 

 

Fonte: DIGNICAP, 2019 

O sistema de resfriamento capilar Capelli, que é o sistema utilizado no presente 

estudo e trata-se de uma touca rígida feita em plástico de engenharia ABS, revestida de 

espuma térmica de células fechadas, que deve ser acoplada através de mangueira 

condutora ao equipamento gerador de ar extremamente frio, o Freddo. O Capelli é 

nacional produzida pela Fabinject(2). 

A temperatura do ar gerado pelo Freddo varia entre -20°C a -35°C. Frio 

extremo, circulante, que mantém a temperatura do couro cabeludo entre 9°C e 17°C. 

Possui 5 tamanhos que garantem a universalização de pacientes tratados(2). 

O Sistema de Resfriamento Capelli é utilizado no dia de cada perfusão de 

quimioterapia, iniciando o resfriamento na pré-infusão, mantendo o resfriamento 

durante a infusão e no período de pós-infusão. O paciente primeiro molha seu cabelo e 

então o Capelli é colocado na cabeça do paciente 30 min antes de iniciar a medicação 

causadora da alopecia, o paciente usa durante toda a infusão, e mantém após a 

conclusão da infusão de quimioterapia durante o tempo de resfriamento pós-infusão, 

que dura de 30 a 120 minutos(2). 
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Figura 4: Touca nacional Capelli. 

 

Fonte: CAPELLI, 2019(2). 

O paciente deve estar bem orientado quanto aos estes cuidados, pois para o 

sucesso do tratamento é necessária sua colaboração e compreensão sobre os cuidados 

após o tratamento. Caso o paciente decida não seguir as recomendações, deve ter 

ciência de que as atitudes podem afetar o sucesso do tratamento de resfriamento do 

couro cabeludo, podendo levar ao aumento da queda capilar(2). 

 

2.3.2 BARREIRAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA 

 

 O impacto da perda do cabelo em mulheres geralmente é subestimado por 

médicos e enfermeiras mesmo a técnica reduzindo parcialmente, e em casos até 

totalmente a queda de cabelo, ela ainda não é amplamente oferecida por enfermeiros e 

médicos(7). Em pouco tempo houve um aumento considerado da utilização da técnica 

em hospitais do Reino Unido de 6 % em 2005 para 89% em 2015 e muitos foi percebido 

que os conhecimentos eram insuficientes para esclarecer os pacientes quanto á eficácia e 
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a segurança da técnica. A razão pela qual os médicos não oferecem amplamente a 

terapia seria por terem dúvidas sobre a efetividade e segurança da terapia e os 

enfermeiros geralmente oferecem a terapia para uma quantidade mínima de pacientes 

elegíveis (7). 

  Profissionais em alguns momentos falham ao lado da cautela, citando 

metástases na pele do couro cabeludo com uma possível frequência, aumentando o 

desconforto e a insegurança pelo paciente. Existe relato de aumento do stress em 

situação de quando a técnica não é bem sucedida. Também é levado em consideração 

que o tempo de tratamento do paciente aumenta, o tempo de poltrona no 

estabelecimento em que ele realiza o tratamento deve ser aumentado para que o paciente 

permaneça o tempo necessário no resfriamento, o que pode gerar impacto também no 

estabelecimento(7). 

 Alguns profissionais ainda ficam inseguros com relação à indicação da 

Crioterapia capilar pois ficam receoso de que as células tumorais que podem estar no 

couro cabeludo podem não receber quimioterapia adequada durante a hipotermia, 

permitindo que elas cresçam mais tarde (1). No entanto, é descrito, através de  análises 

retrospectivas e sistêmicas  que a incidência de metástases para couro cabeludo, é baixa. 

A incidência de metástase no couro cabeludo variou de 0,4% a 1,1% em pacientes que 

usaram a técnica de resfriamento de couro cabeludo versus 0,3% a 3% em pacientes que 

não usaram o resfriamento do couro cabeludo e que foram acompanhados de dois a 

nove anos. Estes dados sugerem que a incidência de metástases de couro cabeludo é 

baixa e que sua ocorrência é improvável(24). 

 Existem casos reportados de metástases para couro cabeludo em pacientes com 

doença hematológica maligna e por isso, a utilização do resfriamento para esta 

população não é recomendada(24). 
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo de cunho longitudinal, com abordagem 

quantitativa, utilizando o método visual através dos registros fotográficos em pacientes 

com Câncer da mama em esquema de quimioterapia que utilizarão a técnica da 

Crioterapia capilar a fim de verificar o resultado da técnica na possível redução da 

alopecia, em diferentes protocolos de quimioterapia, na qual a frequência de coleta de 

dados configura um estudo longitudinal.  

A pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo processo de quantificação, no 

processo de coleta e tratamento dos dados, mediante técnicas estatísticas e 

procedimentos matemáticos. Primeiramente, tem a intenção de garantir a precisão dos 

resultados, visto que aumenta a margem de segurança na comprovação das hipóteses ou 

do problema formulado(29). 

As questões da pesquisa quantitativa investigam as relações entre as variáveis 

que o investigador procura conhecer. Tais variáveis podem ser medidas por 

instrumentos, para que os dados numéricos possam ser analisados por procedimentos 

estatísticos. Geralmente seu uso é recomendado para pesquisas formais, como 

dissertações ou tese, como meio de estabelecer a direção que um estudo vai tomar(30). 

De acordo com Creswell (2010) na dimensão temporal, o delineamento 

longitudinal se refere àquele em que o pesquisador coleta dados em mais de um ponto 

temporal ao longo de certo período(30). Esse modelo é útil para estudar mudanças ao 

longo do tempo e para precisar a sequencia temporal dos fenômenos, o que constitui um 

critério essencial para estabelecer causalidade. Nesse tipo de estudo as mesmas pessoas 

fornecem dados em dois ou mais pontos temporais. Foi definida como estratégia de 

acompanhamento da alopecia em pacientes com Câncer de mama em tratamento 

quimioterápico em utilização da Crioterapia capilar. Os estudos de acompanhamento 

são realizados para determinar o estado subsequente de sujeitos com uma condição 

específica ou que receberam uma intervenção específica(31). 

A utilização de métodos visuais como técnica de recolha de informação usa da 

imagem como estímulo para extrair informação e dados relevantes do participante onde 

as representações visuais dão uma ideia de “coisas” físicas que realmente existem na 
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realidade. Estudo de imagens ou um estudo que utilize dados visuais pode ser revelador 

de novas perspectivas sociológicas que não estão acessíveis através da utilização de 

outro tipo de dados(32). 

 

3.1 CENÁRIOS E PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

  O estudo foi realizado no ambulatório de quimioterapia privado Américas 

Centro de Oncologia integrado, localizado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a rede 

possui cinco Unidades para tratamentos oncológicos, hematológicos e imunoterapias, 

porém somente em três existe o aparelho de resfriamento para utilização da técnica de 

Crioterapia capilar. Dentre as unidades que realizam tratamento com Crioterapia duas 

ficam localizadas no bairro da Barra da Tijuca e uma no bairro de Botafogo. Uma 

unidade na Barra e a unidade de Botafogo funcionam no horário de 9 às 21 horas para 

tratamentos e a outra unidade na Barra da Tijuca funciona somente no período de 9 h às 

17 horas . No total existem cinco aparelhos em funcionamento. A clínica realiza 

tratamentos com Crioterapia Capilar desde 2017. 

O Américas Centro de Oncologia Integrado possui como missão, oferecer a 

melhor assistência à saúde, investindo em alto desempenho e inovação dos processos, 

visando a melhor experiência para os clientes e o desenvolvimento do setor médico-

hospitalar brasileiro. Com investimento em conhecimento, tecnologia e um atendimento 

focado no bem-estar do paciente, busca contribuir com avanços científicos que 

prolonguem a vida e o bem-estar da população(33). 

As clínicas realizaram de janeiro a setembro de 2019 um total de 40482 

tratamentos infusionais com uma média de 4498 tratamentos por mês, incluindo os 

pacientes com Câncer de mama e de janeiro à outubro de 2019 foram tratadas no total 

51 pacientes com Câncer em geral com a Crioterapia capilar. No período de março de 

2019 a março de 2020, 34 mulheres com Câncer de mama iniciaram tratamento com 

Crioterapia com os protocolos propostos no estudo. Para utilizar a técnica da Crioterapia 

capilar, a clínica cobra uma taxa a estes pacientes, pois este tratamento ainda não possui 

cobertura pelas operadoras de saúde. A taxa é justificada pelo custo dos aparelhos, 
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aumento do tempo pelo paciente de permanência no setor de tratamento infusional e 

aumento da demanda de cuidados durante a infusão pelo profissional de saúde.  

Os critérios de elegibilidade para utilização da técnica de Crioterapia na clínica 

são de pacientes com tumores sólidos que realizam tratamento com quimioterapia 

indutora de alopecia e que manifestam o desejo de realizar seu tratamento com a 

Crioterapia. São contra indicados pacientes hematológicos. 

 A população alvo do estudo foi paciente com Câncer de mama em tratamento 

quimioterápico que utilizaram a técnica de Crioterapia Capilar para fins de reduzir a 

alopecia como efeito do tratamento. Os pacientes que realizam o tratamento com 

Crioterapia neste ambulatório assinam Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para realização da Crioterapia contendo as principais informações da terapia, seus riscos 

e benefícios e informando que pode ocorrer queda dos cabelos mesmo utilizando a 

terapia (ANEXO A) 

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO  

 

Critérios de inclusão do estudo: 

 Ser maior de 18 anos;  

 Ter diagnóstico de câncer de mama registrado em prontuário;  

 Ter realizado tratamento quimioterápico com Protocolo AC – Doxorrubicina + 

Ciclofosfamida (4 ciclos a cada 21 dias ),  Paclitaxel ( 12 ciclos semanais) , TC - 

Taxotere+Ciclofosfamida (4 ciclos a cada 21 dias) ou TC-Taxotere+ Carboplatina (6 

ciclos a cada 21 dias) 

 Realizado o tratamento quimioterápico com a Crioterapia capilar. 

 São critérios de exclusão:  

 Pacientes que já haviam realizado a primeira sessão de quimioterapia sem a 

Crioterapia, pois a queda dos cabelos e/ou pelos é um evento adverso que aparece 

depois de uma a duas semanas após o início da quimioterapia; 
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 Pacientes em tratamento paliativo já tendo sido submetida a tratamentos anteriores,   

 Pacientes que apresentarem intolerância a temperaturas mais baixas 

 Pacientes que apresentem lesão em couro cabeludo. 

 Pacientes que já apresentem alopecia prévia ao tratamento não referente à 

quimioterapia como por exemplo a alopecia areata e a alopecia andrógena. 

Pacientes que apresentem as contraindicações referentes à terapia: Aglutinina ao frio, 

pacientes submetidos à Ablação da medula óssea por quimioterapia e pacientes que 

realizam Radioterapia no crânio(7).    

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Os cuidados éticos relativos ao estudo atenderam à Resolução 466 de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, Ministério da saúde relacionada à pesquisa com seres 

humanos(34). As participantes foram questionadas, previamente, quanto a sua possível 

participação no estudo e informadas sobre os objetivos e as questões éticas da pesquisa, 

os riscos e benefícios da terapia e da pesquisa, sendo firmado em caso de concordância 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) e um Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido para realização e cessão de imagem.( APÊNDICE C).  

O participante foi respeitado em sua dignidade e autonomia, com liberdade de 

contribuir e permanecer na pesquisa, ou não, em qualquer fase do processo de pesquisa, 

sem prejuízo de qualquer natureza à pessoa, de esclarecer e solicitar dúvidas, assim 

como, de permitir o fornecimento dos dados solicitados e a divulgação dos resultados 

dessa pesquisa.  O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e pelo Comitê de ética da 

Instituição aonde vem sendo realizado o estudo e aprovado com o número 

28152619.8.0000.5243(ANEXO B). É conveniente esclarecer que não houve incentivo 

financeiro a nenhum dos grupos participantes/voluntários da pesquisa. 

Com relação aos riscos ou danos relacionados à participação na pesquisa foram 

o tempo dispendido na aplicação da avaliação da alopecia e nos registros fotográficos e 
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nos riscos já inerentes da própria terapia como possíveis dores de cabeça, sensação de 

frio e uma possível queda capilar. A clínica possui um médico de plantão para avaliação 

de intercorrências e caso paciente se queixe de dor ou tenha alguma intercorrência 

referente à terapia este médico é acionado para atendimento. Com relação à sensação de 

frio fornecemos cobertores para aquecimento do corpo, mantendo somente a região da 

cabeça resfriada.  Com relação aos dados dos pacientes, o estudo declara risco de quebra 

de sigilo devido ao manuseio das informações retiradas do prontuário. Porém, 

considera-se como risco mínimo, pois todas as informações obtidas durante a coleta de 

dados são sigilosas e irão subsidiar pesquisas, onde a identidade do participante da 

pesquisa será preservada. Apenas o pesquisador terá acesso às informações coletadas 

em prontuário.  

Consideramos como benefício direto a participação no estudo, à contribuição 

para melhores práticas clínicas, um possível benefício com a redução da perda capilar, a 

contribuição para futuros pacientes que possam vir a se beneficiar da técnica e após os 

resultados dos estudos para que os profissionais que realizam a técnica possam fornecer 

uma orientação mais esclarecedora aos pacientes que chegam para realizar a Crioterapia 

com experiências de outras pessoas que apesar de terem o mesmo Câncer realizaram 

tratamentos com protocolos diferentes podendo interferir no resultado final da queda 

capilar. 

Declaro não haver conflito de interesse com a indústria do aparelho de 

resfriamento que foi utilizada no presente estudo. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi iniciada em Junho de 2020 e finalizada em fevereiro de 

2021 após avaliação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense e os registros fotográficos e avaliação da alopecia no decorrer do 

tratamento e ao término do mesmo.  Este estudo foi baseado no acompanhamento da 

evolução do processo de perda capilar de pacientes em quimioterapia com câncer de 

mama com seus respectivos protocolos quimioterápicos em utilização de Crioterapia e 

capilar, no inicio de tratamento, durante o tratamento e ao término do tratamento com as 
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seguintes informações: Tratamento realizado, as informações do ciclo que o paciente 

está realizando, fotografias do dia, porcentagem de queda e o grau de alopécia. Os 

pacientes serão avaliados em cinco momentos e no caso do protocolo TC (Taxol+carbo) 

em sete momentos seguindo seus respectivos protocolos com o seguinte fluxo: 

Tabela 1: Fluxo de avaliação de perda capilar durante a pesquisa. 

  

 

 

 

Fonte: Autoria própria, Niterói, RJ, 2021. 

Foram realizados os registros fotográficos pelos próprios pesquisadores e 

pacientes quando os mesmos, ao término da última avaliação, não puderam comparecer 

presencialmente à clínica devido à orientação de isolamento social decorrente da 

pandemia de Coronavírus que estamos vivenciando. Os registros foram de quatro 

ângulos diferentes da cabeça, foram tiradas nos ângulos laterais direito e esquerdo, o 

AC D1 D21 D42 D63 D84 
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    Paclitaxel D1 D21 D42 D63 D84 

Intervalo 
entre 
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 1º Avaliação 

2º ciclo /  
2º Avaliação 

3º ciclo /  
3º Avaliação 
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Término 
5º 
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TC (T+Ciclo) D1 D21 D42 D63 D84 
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 1º 
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2º Avaliação 
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Término 
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TC(T+Carb) D1 D21 D42 D63 D84  D105  D126 
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3º 
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4º 

Avaliação 

5ºciclo/ 
5º 
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6º 
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Término 
7º 

avaliação 
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topo da cabeça e região posterior. Tivemos o cuidado de não identificar o rosto do 

participante através de uma folha ou edição da imagem no intuito de preservar ao 

máximo a identidade e privacidade deste participante.  

 

3.5 AVALIAÇÃO DA PERDA CAPILAR 

 

As pacientes foram submetidas a um exame clínico do couro cabeludo e análise 

das fotografias registradas e o grau de alopecia será classificado em grau 0 sem perda, 

maior que  0 a 25% de queda grau I,  maior que 25 a 50% de queda grau II,  maior que 

50 a 75% de queda  Grau III e  mais de 75% de queda grau IV baseadas na escala de 

Dean(23). 

Metodologias para avaliação da severidade da perda capilar podem ser 

categorizadas como invasivas, semi-invasivas e não invasivas. As Invasivas e semi 

invasivas são biópsias de couro cabeludo, análise da raiz de cabelo mas estas podem ser 

desagradáveis para os pacientes, custosas, e demandarem muito tempo. As não 

invasivas são as baseadas na técnica de registros fotográficos comparando as diferenças 

visíveis durante o tratamento. Adicionalmente pode ser verificada a opinião do próprio 

paciente, do médico, da enfermagem e de um profissional cabelereiro (1). Por isso 

optamos pelo método não invasivo e para assegurar que a informação sobre a 

porcentagem de queda seja o mais fidedigna possível, consideraremos a avaliação da 

porcentagem de alopecia pela pesquisadora principal, um enfermeiro especialista em 

Oncologia que trabalhe com Crioterapia Capilar, membro da equipe da pesquisa e a 

avaliação do próprio paciente. Levaremos em consideração a média das três avaliações 

respectivamente.  

Recomendamos a pacientes que utilizam a técnica, não usarem produtos 

químicos, não realizarem qualquer outro tratamento para queda durante o tratamento e 

evitarem o excesso de manipulação no couro cabeludo e cabelo, já que estes fatores 

poder favorecer o processo de queda mais acentuado. As pacientes do estudo foram 

orientadas a não raspar a cabeça, pois desta maneira perdemos o referencial para 

avaliação real da perda capilar e por isso foram considerados como perda de segmento. 
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3.6 MODALIDADE DE RESFRIAMENTO DE COURO CABELUDO 

 

O sistema de resfriamento do couro cabeludo que foi utilizado na pesquisa foi o 

Sistemas Capelli, que funciona através de um equipamento chamado Freddo, onde é 

utilizado um resfriador de pele largamente utilizado na área de dermatologia e cirurgia 

vascular, com mais de 1.500 equipamentos em uso no Brasil e no exterior. Consegue 

funcionar por horas seguidas, de maneira ininterrupta. A temperatura do ar gerado pelo 

Freddo varia entre -20°C a -35°C. Frio extremo, circulante, que mantém a temperatura 

do couro cabeludo entre 9°C e 17°C. O equipamento é acoplado a uma touca 

denominada de Capelli que foi projetada para garantir fluxo de ar turbulento durante 

todo o tratamento, mantendo 100% de resfriamento em 100% da área ocupada pelo 

couro cabeludo dos pacientes(2). 

A Capelli possui registro vigente de liberação para utilização pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) com a numeração de 80213730022 e está 

descrita como I Baixo risco na classificação de risco(2). 

 

3.7 CÁLCULO AMOSTRAL. 

 

Foi feito um levantamento, através de registro em sistema de saúde TASY do 

número de pacientes tratadas com Crioterapia Capilar com Câncer de mama de Março 

de 2019 à Março de 2020 com os protocolos propostos no estudo. Esta busca resultou 

num total de 34 pacientes. O estudo somente obteve aprovação pelo Comitê de Ética 

final de Maio de 2020 onde o mundo vivenciava uma Pandemia de Covid-19 com 

orientações para isolamento social, o que acarretou uma diminuição no quantitativo de 

pacientes que iniciaram tratamento quimioterápico e consequentemente foi reduzido o 

quantitativo de pacientes da pesquisa não possibilitando que uma análise estatista 

prevista inicialmente fosse efetivada. 
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Dados a ausência de trabalhos de referência no tema aptos para servirem de base 

para cálculos amostrais e o teor multipropósito da pesquisa, optou-se por  recrutar todos 

os participantes que iniciaram a quimioterapia com a crioterapia dentro dos critérios de 

inclusão na pesquisa.  

 

3.8. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS. 

 

Para análise dos dados coletados foi utilizado um formulário contendo a 

identificação do paciente, idade, o protocolo de quimioterapia que paciente realizou, e 

qual o ciclo da quimioterapia ao qual realizou, os registros fotográficos do dia e a 

avaliação em porcentagem da perda de cabelo do paciente (APÊNDICE D). A avaliação 

capilar foi realizada sempre com base no formulário com os registros do primeiro dia do 

tratamento onde paciente ainda não havia sofrido nenhum tipo de alteração capilar 

referente ao tratamento comparando com o dia em que paciente estará realizando o 

tratamento.  

Para a análise e tratativa desses dados, inicialmente foi alocado estes dados em 

uma planilha de Excel, a partir dos dados coletados, foi construído um banco de dados 

em planilha eletrônica que foi tratado descritivamente através dos registros fotográficos 

e das avaliações de perda capilar. 

A análise descritiva dos dados foi baseada nas comparações dos registros 

fotográficos no início, no decorrer e ao término do tratamento quimioterápico, e o 

quantitativo de perda capilar utilizando percentual e graduando conforme a escala de 

Dean. Teve como objetivo sintetizar e caracterizar o os resultados da crioterapia capilar 

na redução da alopecia.  

Os registros fotográficos permitiram que fosse realizada uma análise visual 

através da captação da imagem de um antes e depois. Com esta metodologia, é possível  

reconstruir um objeto observado, revê-lo quantas vezes for necessário, integrando-o 

num corpo metodológico em que teoria e técnica cinematográfica e da antropologia 

visual estão estreitamente ligadas(35). 
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Os dados foram submetidos à análise estatística, com a consultoria de um 

técnico em estatística, pois a participação de um estatístico na pesquisa contribui muito 

para a sua qualidade, pois este pode orientar o tipo de teste mais adequado, e quais os 

requisitos mínimos para sua aplicação, como tamanho de amostras e grupos, de modo a 

procurar responder à pergunta do pesquisador da maneira mais adequada(36). 

 Esperamos que com estes resultados, relatar com maior clareza os resultados da 

Crioterapia capilar em protocolos quimioterápicos específicos, identificado onde a 

terapia por resfriamento possui resultados efetivos ou se não reduz a queda do cabelo no 

paciente.  

Consideramos como efetivo o tratamento do resfriamento do couro cabeludo na 

redução da alopecia quando o paciente tiver uma alopecia de até 50%, o que 

corresponde a uma alopecia grau II.   
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4. RESULTADOS 

 

A pesquisa realizada deu início no de junho de 2020. Desde então, 20 pacientes 

foram atendidos no ambulatório de quimioterapia com diagnóstico de Câncer de mama 

em tratamento com a Crioterapia. No recrutamento da pesquisa duas pacientes não 

aceitaram participar do estudo, uma não finalizou o tratamento quimioterápico devido a 

complicações da doença, uma apresentou uma dermatite em couro cabeludo e não pode 

permanecer no tratamento com a Crioterapia, 11 pacientes desistiram de dar 

continuidade ao tratamento com a Crioterapia referindo queda capilar e cinco 

finalizaram todo o tratamento com a Crioterapia capilar.  Dentre estas pacientes que 

desistiram, foi possível verificar que 4 desistiram referindo a queda do cabelo mesmo 

não havendo uma queda aparentemente intensa e  7 cortaram o cabelo alegando queda 

intensa não sendo possível avaliar por registro fotográfico sendo então considerados 

como perda de segmento, como mostra o fluxograma demonstrado na figura 5 a seguir.  
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Figura 5: Fluxograma demonstrativo do quantitativo de participantes do estudo em 

cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 pacientes iniciaram 

tratamento com Crioterapia 

dentro dos protocolos do estudo. 

2 não aceitaram participar 

da pesquisa. 

18 participantes  

da pesquisa 

Protocolo 

AC- 6 

participantes 

Protocolo 

Paclitaxel – 2 

participantes 

2 finalizaram 

tratamento 

4 desistências:                                                  
• 1 por dermatite relacionada ao frio           
• 2 por queda capilar intensa                          
• 1 por queda parcial 

1 não finalizou o 

tratamento 

quimioterápico por 

outras toxicidades 

1 desistência por 

queda parcial 

Protocolo TC (Taxotere 

com ciclofosfamida)- 7 

participantes  

Protocolo TC (Taxotere 

com carboplatina)- 3 

participantes  

 

1 finalizou 

tratamento 

2 finalizaram 

tratamento 

6 desistências:                                                  
• 3 por queda capilar intensa                          
• 3 por queda parcial 

1 desistência queda capilar intensa                           
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A avaliação do grau de perda capilar foi efetuada em todos os pacientes 

integrantes da pesquisa pelo próprio paciente e por dois membros da pesquisa que são 

especializados na terapia. Para isso, utilizou-se a escala de Dean para verificação do 

grau desta perda. 

Como uma forma de apresentação destes resultados foi feita uma análise de 

cunho descritivo, a fim de verificar individualmente cada paciente com seus respectivos 

registros fotográficos, avaliação em porcentagem de perda capilar e o grau de alopecia 

seguindo a escala de Dean. 

Apesar de não ter sido um critério de exclusão os participantes da pesquisa 

foram em sua totalidade do sexo feminino, com a idade entre 46 a 75 anos. Com relação 

aos protocolos quimioterápico das pacientes da pesquisa, 39% no TC 

(Taxotere+ciclofosfamida), 33% foram no protocolo AC, 17% no TC 

(Taxotere+Carboplatina), e 11% no Paclitaxel  conforme ilustração em gráfico abaixo. 

 

Quadro 1: Distribuição dos participantes nos grupos do estudo. Janeiro, 2021. Niterói, 

RJ, Brasil, 2021. 

Fonte: Autoria própria, 2021 

 

33%

39%

17%

11%

Protocolos quimioterápicos do estudo

AC

TC (ciclofosfamida)

TC (carboplatina)

Paclitaxel 
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Com relação aos protocolos quimioterápico das pacientes que finalizaram a 

pesquisa com a utilização da crioterapia, 2 (40%) foram no protocolo AC, 2 (40%) no 

TC (Taxol+Carbo), 1 (20%) no TC (Taxotere+ciclofosfamida) e nenhuma no Paclitaxel  

conforme ilustração em gráfico abaixo. 

 

Quadro 2: Distribuição dos participantes nos grupos do estudo. Janeiro, 2021. Niterói, 

RJ, Brasil, 2021. 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

4.1 TRATAMENTOS FINALIZADOS COM A CRIOTERAPIA 

 

As avaliações descritas a seguir foram as dos pacientes que finalizaram o 

tratamento quimioterápico com a Crioterapia e as fotos apresentadas são do primeiro dia 

de tratamento e entre 21 a 30 dias após término da terapia.  

 

 

 

40%

20%

40%

0%

Protocolos dos pacientes que finalizaram 
tratamento com a Crioterapia.

AC

TC (ciclofosfamida)

TC (carboplatina)

Paclitaxel 
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Paciente 1: Protocolo AC – Doxorrubicina e ciclofosfamida. Idade: 52 

Primeiro dia de tratamento: 

 

Término de tratamento: 

 

Avaliação da perda capilar:  

Avaliação 
pesquisador 1  

Avaliação 
pesquisador 2  

Avaliação do 
paciente  

Média das 
avaliações 

Grau de perda 
capilar 

0% 0% 40% 13,3% I 
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Paciente 2: Protocolo AC – Doxorrubicina e ciclofosfamida. Idade:46 

Primeiro dia de tratamento: 

 

Término de tratamento: 

 

Avaliação da perda capilar:  

Avaliação 
pesquisador 1  

Avaliação 
pesquisador 2  

Avaliação do 
paciente  

Média das 
avaliações 

Grau de perda 
capilar 

80% 80% 100% 86,7% IV 
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Paciente 3: Protocolo TC (Taxotere+ Cicofosfamida) Idade: 75 

Primeiro dia de tratamento: 

 

Término de tratamento: 

 

Avaliação da perda capilar:  

Avaliação 
pesquisador 1  

Avaliação 
pesquisador 2  

Avaliação do 
paciente  

Média das 
avaliações 

Grau de perda 
capilar 

10% 10% 10% 10% I 
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Paciente 4: Protocolo TC (Taxotere+ Carboplatina). Idade: 52 

Primeiro dia de tratamento: 

 

Término de tratamento: 

 

Avaliação da perda capilar:  

Avaliação 
pesquisador 1  

Avaliação 
pesquisador 2  

Avaliação do 
paciente  

Média das 
avaliações 

Grau de perda 
capilar 

70% 80% 80% 76,7% IV 
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Paciente 5: Protocolo TC (Taxotere+ Carboplatina). Idade: 54. 

Primeiro dia de tratamento: 

 

Término de tratamento: 

 

Avaliação da perda capilar:  

Avaliação 
pesquisador 1  

Avaliação 
pesquisador 2  

Avaliação do 
paciente  

Média das 
avaliações 

Grau de perda 
capilar 

5% 10% 10% 8,3% I 
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No intuito de facilitar a visualização dos resultados sobre a redução da perda 

capilar dos pacientes que finalizaram o tratamento quimioterápico com a Crioterapia foi 

construído a seguinte tabela: 

Tabela 2: Avaliação e grau de perda capilar entre os participantes do estudo. Janeiro, 

2021. Niterói, RJ, Brasil, 2021. 

Identificação 
da paciente 

Protocolo 
Avaliação 

pesquisador 
1  

Avaliação 
pesquisador 

2  

Avaliação 
do 

paciente  

Média das 
avaliações  

Grau de 
perda 
capilar 

Paciente 1 AC  0 0 40 13,3 I 

Paciente 2 AC  80 80 100 86,7 IV 

Paciente 3 TC (ciclof) 10 10 10 10,0 I 

Paciente 4 TC (carbo) 70 80 80 76,7 IV 

Paciente 5 TC (carbo) 5 10 10 8,3 I 

Fonte: Monteiro, 2021. 

 Foi evidenciado entre os participantes que finalizaram o tratamento com a 

Crioterapia que apesar de dois pacientes terem apresentado um grau IV de perda capilar 

em nenhum dos casos a alopecia foi total, o que ocorre em pacientes com estes 

protocolos sem a Crioterapia. 

Pacientes que desistiram da terapia informando perda capilar intensa, porém pelo 

registro fotográfico foi demonstrada uma queda parcial. Podemos verificar que apesar 

de orientados quanto à possibilidade de redução da queda capilar e não ausência da 

mesma, e um repilamento capilar pós tratamento mais acelerado, alguns pacientes ficam 

na expectativa que nenhuma queda ocorra e por isso acabam optando por desistir da 

terapia quando o processo de queda é iniciado. Lembrando que todos os pacientes, 

independente da pesquisa, assinam um termo de consentimento da Crioterapia (Anexo 

A) que deixa claro que existe a chance de insucesso com relação a evitar a perda dos 

pelos e cabelos. 

Acreditamos também que a questão financeira também possa ter impactado 

nestas desistências visto que não é uma terapia coberta pelas operadoras de saúde, sendo 

necessário que o próprio paciente arque com as despesas da terapia em cada sessão de 

tratamento quimioterápico. A terapia custa R$200,00 por aplicação, o paciente pode 

chegar a fazer por até 16 aplicações quando ele faz, por exemplo, um protocolo AC 
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seguido de Paclitaxel semanal o que pode chegar a um custo total de R$3.200. Por isso, 

acreditamos ser interessante também, demonstrar estes casos de desistências em que foi 

possível verificar através do registro fotográfico que não houve a perda capilar intensa 

e, no entanto, mesmo sem esta queda acentuada, a pesquisa teve um quantitativo 

considerável de desistências. 

 

4.2 DESISTÊNCIAS. 

 

Paciente realizando protocolo TC ( Docetaxel+ Ciclofosfamida) apresentou falha 

devido à queda um pouco mais intensa em região do topo da cabeça optando então por 

não permanecer com a Crioterapia durante o tratamento quimioterápico. 

 

Primeiro dia de tratamento:                                        3º ciclo de tratamento: 
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Paciente realizando protocolo TC ( Docetaxel+ Ciclofosfamida) apresentou um 

pouco de falha devido à queda um pouco mais intensa em região lateral à D optando 

então por não permanecer com a Crioterapia durante o tratamento quimioterápico. 

 Primeiro dia de tratamento:                                        3º ciclo de tratamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente realizando protocolo TC ( Docetaxel+ Ciclofosfamida) não apresentou 

visualmente uma queda acentuada,  porem reportou que o seu cabelo havia começado a 

cair e que por isso optou por não permanecer com a Crioterapia.  

 

Primeiro dia de tratamento:                                        2º ciclo de tratamento: 
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Paciente realizando protocolo Paclitaxel apresentou queda parcial, reportou que 

o seu cabelo havia começado a cair e que por isso optou por não permanecer com a 

Crioterapia.  

 Primeiro dia de tratamento:                                        3º ciclo de tratamento: 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 

 

 

Paciente realizando protocolo AC ( Adriamicina+ Ciclofosfamida) apresentou 

falha devido à queda um pouco mais intensa em região do topo da cabeça optando então 

por não permanecer com a Crioterapia durante o tratamento quimioterápico. 

Primeiro dia de tratamento:                                       3º ciclo de tratamento: 
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5. DISCUSSÃO 

 

A amostra foi composta por cinco pacientes que finalizaram o tratamento 

quimioterápico em uso da tecnologia de crioterapia capilar.  Dos 20 pacientes que 

iniciaram a terapia, duas pacientes não aceitaram participar do estudo. Foram avaliados, 

para elegibilidade, com idade entre 32 e 59 anos, com câncer de mama e em tratamento 

em protocolos quimioterápico com alto potencial para alopecia. Porém, uma não 

finalizou o tratamento quimioterápico devido a complicações da doença, uma 

apresentou uma dermatite em couro cabeludo e não pode permanecer no tratamento com 

a Crioterapia, 11 pacientes desistiram de dar continuidade ao tratamento com a 

Crioterapia referindo queda capilar. Dentre estas pacientes que desistiram, foi possível 

verificar que 4 desistiram referindo a queda do cabelo mesmo não havendo uma queda 

aparentemente intensa e  7 cortaram o cabelo alegando queda intensa não sendo possível 

avaliar por registro fotográfico sendo então considerados como perda de segmento. Os 

resultados dessa pesquisa estão em consonância com o fato de o Câncer de ser mais 

incidente entre as mulheres.  

As avaliações da alopecia dos participantes dos estudos foram realizadas mais 

detalhadamente conforme a escala de Dean que classifica a alopecia em grau 0 sem 

perda, entre  0 e 25% de queda grau I,  maior que 25 a 50% de queda grau II,  maior que 

50 a 75% de queda  Grau III e  mais de 75% de queda grau IV (20). Metodologia de 

avaliação do grau de perda no decorrer do tratamento também utilizado em estudos 

internacionais que avaliam a eficácia da técnica com um nível de evidência elevado(37-

38). 

Apesar de o registro fotográfico ser uma evidência objetiva e clara apara 

avaliação comparativa da queda capilar verificamos que houve divergências entre as 

avaliações de porcentagem de perda capilar entre os pesquisadores e o próprio paciente. 

Já prevendo esta situação e para minimizar os vieses na avaliação, foi utilizada a 

avaliação independente por dois membros da pesquisa e foi levada em consideração a 

avaliação do próprio paciente que não deixa de ser o maior conhecedor do seu próprio 

quantitativo de cabelo e da sua perda.  Com a média da avaliação de três avaliadores foi 

possibilitado uma avaliação mais real da perda. Estudos internacionais também 

utilizaram o recurso de mais de um avaliador para demonstrarem seus resultados(38-41). 
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Ao analisar o conjunto da amostra podemos verificar que os resultados da 

técnica de Crioterapia neste estudo, estão em consonância com resultados de estudos 

internacionais sobre avaliação dos resultados da técnica, mesmo utilizando uma 

metodologia de resfriamento de couro cabeludo diferente, onde a alopecia induzida pela 

quimioterapia foi reduzida em grande parte das vezes, porém não em sua totalidade de 

pacientes (37-41).  

Os aparelhos e modalidades de resfriamentos utilizados para realização da 

crioterapia capilar verificados na revisão de literatura efetuada, foram respectivamente 

Penguin, Elasto-gel, Paxman e Dignicap. No Brasil a agência Nacional de Vigilância 

sanitária aprova a utilização de três tipos de modalidades de resfriamento para 

Crioterapia capilar, são elas: Elasto-gel, Paxman e Capelli(26).  Como ainda não existem 

estudos demonstrando a efetividade da técnica de crioterapia capilar no Brasil, este é o 

primeiro estudo que demonstra os resultados da modalidade de resfriamento no Brasil e 

com o aparelho de resfriamento da Capelli que é de origem brasileira.  

Alguns dos fatores que podem influenciar na efetividade da técnica foram 

reportados em diversos estudos são os relacionados às terapias, onde os tratamentos 

com taxanos obtiveram uma melhor resposta quanto à perda capilar frente às 

antraciclinas(10). O presente estudo não alcançou um quantitativo de pacientes que fosse 

possível para realizar uma análise estatística comparando os resultados entre as 

diferentes modalidades de protocolos quimioterápicos, porém foi obtido resultado 

efetivo tanto com protocolos contendo antraciclinas quanto taxanos.  

Alguns outros fatores além da questão medicamentosa se relacionam quanto ao 

sucesso na efetividade da terapêutica: como a temperatura adequada da touca durante a 

terapia, o tamanho adequado da touca ao paciente o tempo de resfriamento pós infusão 

das medicações de 90 minutos (18,26), requisitos que foram  atendidos no tratamento dos 

participantes da pesquisa. 

 Não foram avaliados no presente estudo, porém alguns parâmetros podem 

influenciar o sucesso do resfriamento do couro cabeludo, incluindo: comorbidades 

sistêmicas, menopausa, abuso de nicotina, medicação e densidade do cabelo original (42). 

Uma função hepática prejudicada também pode reduzir as taxas de sucesso no 

resfriamento do couro cabeludo, pois a o metabolização dos quimioterápicos afetada 
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pode resultar em alta concentração plasmática de agentes quimioterápicos por um tempo 

mais prolongado(43).   

 Um grande estudo observacional multicêntrico na Holanda, concluiu que o 

resfriamento foi mais eficaz em pacientes mais jovens, do sexo masculino e em 

pacientes com cabelos brancos(44).  No presente estudo não tivemos nenhum paciente do 

sexo masculino apesar de não ter sido um critério de exclusão. 

  A espessura da camada de cabelo também está correlacionada com a 

efetividade da técnica, em pacientes com cabelos negros africanos existe uma menor 

eficácia do resfriamento do couro cabeludo, que têm uma camada espessa de cabelo que 

atua como uma camada isolante entre a touca e o couro cabeludo(45).  Tivemos no estudo 

uma participante do estudo negra que desistiu da quimioterapia com a Crioterapia 

apresentando queda parcial, porém referiu incômodo com o processo de queda mesmo 

utilizando a Crioterapia. 

 Todos os pacientes que realizam a técnica foram orientados quanto à  

higiene adequada dos cabelos antes do tratamento, a próxima lavagem 2–3 dias após a 

quimioterapia, necessidade de evitar banhos quentes, piscinas e saunas por alguns dias 

depois do tratamento, uso de água morna ao tomar banho, evitar esfregar o couro 

cabeludo, evitar o ar quente ao usar um secador de cabelo, usar produtos destinados à 

cabelo suaves,  não utilizar tintura nos cabelos, evitar escovar o cabelo com muita força, 

usar um pente de dentes largos penteando o cabelo somente uma vez ao dia (43). Cabe 

destacar a limitação presente em alguns estudos quanto à falta de registros/informações 

acerca do monitoramento e orientação das pacientes quanto às suas rotinas de cuidados 

diários com os cabelos e couro cabeludo, em domicílio. 

No momento do tratamento, antes do inicio da terapia, o cabelo é molhado com 

auxilio de um borrifador de água e aplicado uma pequena quantidade de condicionador 

antes da colocação da touca. O que justifica tal uso é que o cabelo molhado aumentará a 

condutividade, resultando em uma diminuição adicional da temperatura da pele do 

couro cabeludo (1).  No entanto, não há dados comparativos entre o sucesso do 

resfriamento do couro cabeludo após molhar o cabelo ou não (44).   

Pacientes em uso da Crioterapia reportaram um desconforto relacionado ao frio 

tolerável, com poucos relatos de dores de cabeça tratados com sucesso com medidas de 

suporte.  Uma participante do estudo apresentou uma dermatite relacionada ao frio, 

sendo necessária a suspensão da técnica de resfriamento para manutenção do tratamento 
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quimioterápico. Esta toxicidade em particular não foi reportada em nenhum dos estudos 

da revisão de literatura realizados. Existem na literatura relatos de tonturas, náuseas, que 

também foram tratados com sucesso com medidas de suporte e em um dos estudos foi 

relatado como efeito mais comum, dores em região de mandíbula devido à alça da 

touca(46).  Cabe mencionar que a touca utilizada no presente estudo não possui esta alça 

na mandíbula para fixação da touca.  

O resfriamento do couro cabeludo é uma técnica antiga, porém foi facilitada 

recentemente com a chegada de novas tecnologias facilitadoras para este resfriamento 

como os aparelhos acoplados a toucas que realizam este resfriamento automaticamente. 

Após o ano de 2015 constatamos pelo levantamento bibliográfico realizado, um 

crescente aumento do número de publicações referentes ao tema que acreditamos ser 

devido ao fator de somente neste ano respectivamente ter sido liberado pelo FDA (Food 

and Drug administration) a utilização de aparelhos de resfriamento de couro cabeludo 

para paciente com tumores sólidos. No entanto, ainda é uma tecnologia que possui um 

custo elevado e não é disponibilizada em todos os locais onde os tratamentos são 

realizados, não possui cobertura pelas operadoras de saúde, sendo necessário que o 

próprio paciente arque com a despesa da terapia em cada sessão de tratamento 

quimioterápico. Quando há oferta da terapêutica em unidades de saúde, em geral, é 

cobrado um valor adicional para utilização da tecnologia, corroborando para limitação 

da sua utilização limitando a pacientes que possuem condições financeiras para custear 

a terapia. Por isso, acreditamos também que a questão financeira também possa ter 

impactado nestas desistências e no quantitativo de paciente realizando a terapia. A 

decisão por realizar o procedimento deve ser sempre do próprio paciente, apoiado pelo 

conhecimento fornecido pela equipe e com a ciência de que a terapia pode também não 

ser efetiva(7).  

Mesmo com resultados positivos quanto à efetividade da técnica na redução da 

alopecia induzida pela quimioterapia em grande parte das vezes, é importante ressaltar 

que existem casos de insucesso ou de queda parcial. O paciente deve ser esclarecido 

quanto a esta possibilidade para que a frustração não ocorra, caso a terapia não obtenha 

o efeito desejado. 

Cabe mencionar que pacientes em tratamento quimioterápico indutor de alopecia 

sem a crioterapia podem demorar mais tempo para obterem um crescimento capilar após 
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tratamento, a literatura evidencia que mesmo os pacientes que apresentaram perda 

capilar significativa, houve um benefício significativo com a técnica, pois apresentaram 

um repilamento capilar significativamente maior ao grupo que não realizou com a 

técnica. O que é justificado pela redução do dano causado ao folículo capilar de 

pacientes que realizaram a Crioterapia(46).   

Recentemente foi apresentada uma recomendação pela NCCN (Nacional 

Comprehensive Cancer Network do uso da crioterapia capilar para pacientes com 

Câncer de mama(26).  Apesar deste recomendação ser direcionada ao paciente com 

Câncer de mama, a crioterapia em pacientes com tumores sólidos em geral é permitida.  

A terapia é contra indicada em paciente com doenças hematológicas malignas (linfomas 

e leucemias) devido a relatos de metástase para couro cabeludo. Outras comorbidades 

que podem contra indicar a terapia são crioglobulinemia, criofibrinogenemia, metástase 

manifestada no couro cabeludo(47).   

Outros fatores que corroboram para que a técnica ainda não seja amplamente 

utilizada em todos os pacientes elegíveis para sua utilização, foi demonstrado em um 

estudo onde infelizmente, o impacto da perda capilar ainda é subestimado por médicos e 

enfermeiros, a Crioterapia ainda não é amplamente oferecida a todos os pacientes que 

são elegíveis e raramente são oferecidas para homens, também, pela falta de 

conhecimento sobre a eficácia e segurança da técnica(7).   Por isso é tão importante que 

sejam realizados cada vez mais estudos esclarecedores sobre a temática. 

Com relação à gestão do dimensionamento de equipe de enfermagem e gestão 

do agenda de tratamentos quimioterápicos, deve ser levado em consideração que o 

tempo de tratamento do paciente em crioterapia capilar é aumentado, consequentemente 

o tempo de permanência deste paciente no centro infusional é maior. O gerenciamento 

da agenda de tratamentos deve ser efetuado conforme o quantitativo de aparelhos e 

pacientes na terapia para que não haja agendamentos simultâneos e que se tenha 

garantia que este tratamento não seja postergado em função de múltiplos agendamentos. 

A demanda de assistência e cuidado de enfermagem neste paciente que realiza a terapia 

também é aumentada devido aos cuidados prestados, o que deve ser levado em 

consideração também durante o dimensionamento da equipe na escala de serviço.  

O êxito na redução da alopecia no decorrer do tratamento quimioterápico pode 

estar relacionado a diversos fatores como, por exemplo, as drogas utilizadas, suas 
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combinações e dosagens, assim como o tempo e a temperatura do resfriamento do couro 

cabeludo podem influenciar no resultado final.   Uma equipe de enfermagem presente, 

oferecendo suporte, motivando, acompanhando possíveis eventos adversos e 

desconfortos relacionados ao tratamento, foi considerado um fator chave para 

manutenção deste paciente no tratamento com a crioterapia(10).   

 Alguns dos principais fatores citados para manutenção dos pacientes na 

Crioterapia incluíram um bom manejo do dispositivo pela equipe de enfermagem, bem 

como por uma enfermeira dedicada durante as seções para fornecer apoio e motivação 

para suportar os eventos adversos e desconfortos leves relacionados (41).  Com isso, é 

possível verificar que a enfermagem assume um papel de liderança nessa assistência, na 

condução e transformação da prática, afetando a experiência do paciente e melhorando 

sua qualidade de vida(47).   

 Os enfermeiros oncológicos necessitam compreender os dados disponíveis 

sobre os resultados da técnica de resfriamento do couro cabeludo relacionados à 

segurança, eficácia e tolerabilidade e sua relevância para a prática clínica. Esse 

conhecimento permite dissipar mitos antigos, capacitar-se profissionalmente e fornecer 

uma base para continuarem a serem fortes defensores dos pacientes(48). 

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo contribui na medida em que possibilita subsidiar e estimular 

reflexões futuras sobre a importância da criação de estratégias e tecnologias e visem  

fornecer uma melhor qualidade de vida deste paciente oncológico que já possui tantas 

questões referentes à doença e ao tratamento que afetam negativamente sua vida.  

 Nesse contexto, instrumentalizar a equipe de enfermagem, através de uma 

proposta de aprimoramento para preencher lacunas de conhecimento que aproxime o 

profissional dos princípios dos cuidados referentes à técnica de crioterapia podendo 

assim colaborar com a melhoria da qualidade da sua assistência. Visando assim o 

crescimento e reconhecimento da enfermagem como profissão e ciência e a promoção 

do empoderamento do profissional.  

Para instituição, espera-se com este estudo, servir de fonte para adoção de novas 

estratégias para um oferecimento mais amplo da tecnologia, além de poder inspirar a 
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criação de outras que venham a melhorar a qualidade de vida no tratamento destes 

pacientes, o que poderá melhorar à prática da equipe de enfermagem, consequentemente 

a melhora do serviço ofertado na instituição, e excelência no atendimento ao paciente 

oncológico. Além de servir de modelo a outras instituições oncológicas que atendam 

pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico indutor de alopecia, para que cada 

vez mais esta tecnologia seja disponibilizada a esta clientela para que a mesma tenha 

opção de escolha na utilização da tecnologia. 

Para a sociedade, visto que o câncer ainda é uma doença cercada por estigmas e 

os cuidados e tratamentos, ainda são fontes de desconhecimento e medo, sendo assim 

estudos que objetivam a propagação do conhecimento sobre os cuidados ao paciente 

oncológico servem como fonte de educação social, pois a finalidade da aprendizagem é 

que ela seja propagada a outros, não fique restrita apenas ao ambiente hospitalar e 

acadêmico.  Que este estudo possa servir de base para a criação de políticas públicas 

direcionadas ao paciente oncológico disponibilizando a opção da tecnologia de maneira 

universal a qualquer paciente que tenha interesse em utilizar a técnica sem custos 

adicionais visto que o ganho em qualidade de vida deste paciente pode ser imensurável. 

Para a comunidade científica, aonde este estudo vem para agregar novos 

conhecimentos ao grupo e estimulando novos estudos que possam trazer ganhos aos 

profissionais de enfermagem em oncologia, no que se refere à capacitação para melhor 

assistir a esta clientela tão sofrida.  

E por fim o mais importante, para o paciente oncológico que necessita passar por 

um tratamento quimioterápico indutor de alopecia. Que com a demonstração dos 

resultados desta pesquisa possa ter uma maior clareza sobre os resultados da técnica de 

crioterapia cabendo então ao mesmo o poder de decisão sobre a opção pela utilização da 

técnica.  Que o mesmo tenha autonomia para optar pela técnica possibilitando que esta 

alopecia seja reduzida, que seja menos uma dificuldade relacionada ao tratamento e a 

vida do individuo com a doença, já que é um dos efeitos mais temidos e impactantes na 

vida dessa pessoa. 

 

 

 



67 
 

6. CONCLUSÃO 

 

 Os resultados encontrados demostraram que, realmente a Crioterapia é efetiva 

para redução da alopecia induzida pela quimioterapia, porém não na sua totalidade de 

pacientes, proporcionando uma melhor qualidade de vida e tratamento deste paciente 

oncológico. 

Profissionais de saúde e de enfermagem que assistem a estes pacientes devem 

estar preparados para orientar os possíveis pacientes elegíveis para técnica, quanto à 

segurança do procedimento, quanto à sua eficácia, já que a mesma pode variar de 

acordo com os tratamentos, quanto aos possíveis fatores que podem influenciar essa 

efetividade. Também é muito importante que saibam e orientem estes pacientes quanto 

aos cuidados necessários durante a terapia e após a terapia. 

A avaliação visual realizada através dos registros fotográficos foi de grande 

relevância, pois serviu para que os dados referentes à perda capilar fossem 

demonstrados de maneira mais clara, objetiva e transparente, permitindo a revelação da 

subjetividade inserida nesta avaliação. 

 Para alguns pacientes a perda do cabelo é uma forma de transparecer a doença e 

torna-la pública afetando diretamente sua vida, interferido em seu meio social, familiar 

e por vezes, a maioria desconhece que exista alguma alternativa para amenizar esta 

toxicidade. O paciente deve cada vez mais participar ativamente sobre seu tratamento e 

cuidados, ter poder de escolha sobre o que pode ser melhor para a sua vida e o seu 

tratamento, e para isso é necessário que o mesmo tenha o esclarecimento, orientação e 

conhecimento sobre todas as possibilidades. Profissionais parceiros e capacitados 

necessitam desenvolver essa habilidade para que o tratamento seja menos doloroso 

possível e essa participação, essa autonomia e poder de decisão sejam cada vez mais 

oferecidos aos pacientes.  

 Foi evidenciada uma lacuna de conhecimento referente aos cuidados 

relacionados à assistência e aos cuidados de enfermagem sobre a técnica no Brasil visto 

que não foram encontrados estudos clínicos no Brasil, por isso entende-se como 

necessário intensificar esforços no desenvolvimento de pesquisas que abordem este 

tema já que é de extrema relevância, pois afeta diretamente a qualidade de vida do 
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paciente oncológico em tratamento quimioterápico no que se refere a sua autoimagem e 

qualidade de vida. 

Como limitação do estudo podemos destacar que devido ao respeito à autonomia 

e poder de decisão do paciente sobre a sua permanência na terapia, a pesquisa acabou 

perdendo a possibilidade de obter maiores avaliações do quantitativo de perda capilar na 

totalidade do tratamento destes participantes que foram desistentes da terapia. Também 

não foi possível realizar uma análise estatística comparando os resultados entre as 

diferentes modalidades de protocolos quimioterápicos pelo quantitativo de pacientes na 

pesquisa.  

Resultados de pesquisas de enfermagem no mundo, principalmente no que se 

refere à implementação de uma nova tecnologia de cuidados que visam uma melhor 

prática assistencial, qualidade de vida do paciente, colocando a enfermagem 

participando ativamente desse processo, trazem visibilidade profissional e 

fortalecimento do papel do enfermeiro nas equipes multiprofissionais, estimulando a sua 

inserção no cenário de assistência ao paciente oncológico. 
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APENDICE A :                                                                                         

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 “Os resultados da Crioterapia capilar na redução da alopecia em 

pacientes com câncer de mama comparando diferentes protocolos 

quimioterápicos.”  

1/2 

Pesquisador Responsável: Debora Esteves Monteiro 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 98707-0264 – (21) 99170-1957 

E-mail: deboraemonteiro@gmail.com 

Nome do Participante:_________________________________________________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ___________________________________________________ 

           Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa intitulado: “Os resultados da 

capilar na redução da alopecia em pacientes com câncer de mama comparando diferentes protocolos 

quimioterápicos.” 

 

O objetivo geral deste estudo é: Analisar os resultados da utilização da técnica de Crioterapia 

capilar na redução da alopecia em pacientes com Câncer de mama comparando diferentes protocolos 

quimioterápicos.  E como objetivos específicos: avaliar o desfecho: Grau de alopecia de pacientes com 

Câncer de mama em tratamento com diferentes protocolos quimioterápicos utilizando a escala de Dean 

frente ao uso da técnica da Crioterapia capilar; comparar os desfechos: grau de alopecia em pacientes com 
Câncer de mama entre diferentes protocolos quimioterápicos e discutir as implicações da técnica da 

Crioterapia capilar frente ao grau de alopecia para os cuidados de enfermagem. 

A técnica de crioterapia capilar consiste no resfriamento do couro cabeludo do paciente através 

de uma touca que produz o resfriamento do couro cabeludo enquanto o paciente realiza o tratamento 

quimioterápico no intuito de reduzir a alopecia decorrente do tratamento. 

Para alcançar os objetivos propostos será necessária a realização de registros fotográficos da 

cabeça em quatro ângulos diferentes, a parte lateral direita, esquerda, topo da cabeça e parte posterior, 

cobrindo o rosto com uma cobertura de papel no intuito de preservação da imagem facial para 

manutenção da privacidade. Os registros serão realizados em cinco momentos durante o tratamento 

quimioterápico, sempre antes das infusões do dia e 21 dias após término da terapia no intuito de verificar 

através das imagens a perda capilar durante todo o tratamento quimioterápico. 

Haverá o preenchimento de ficha específica contendo as informações dos dados clínicos dos 

participantes (tratamentos realizado, o ciclo de tratamento realizado, o dia do tratamento e a idade), esta 

ficha também vai conter os registros fotográficos, a avaliação da perda capilar do dia e o resultado da 

média das avaliações do paciente, pesquisador e enfermeiro. Os dados serão coletados a partir de 

informações contidas no prontuário eletrônico do paciente. 

Seguindo a premissa de que toda pesquisa com seres humanos envolve riscos, este estudo declara 

risco de quebra de sigilo devido ao manuseio das informações retiradas do prontuário. Porém, considera-

se como risco mínimo, pois todas as informações obtidas durante a coleta de dados são sigilosas e irão 

subsidiar pesquisas, onde sua identidade será preservada. Apenas o pesquisador terá acesso às 

informações coletadas em prontuário.  

 

   

Rubrica do voluntário da pesquisa  Rubrica do responsável por obter o consentimento 
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Outro possível risco ou danos relacionados à sua participação na pesquisa será o tempo 

dispendido na aplicação da avaliação da alopecia e nos registros fotográficos e por fim, os riscos já 
inerentes da própria terapia como possíveis dores de cabeça, sensação de frio e uma possível queda 

capilar. A clínica possui um médico de plantão para avaliação de intercorrências e caso paciente se queixe 

de dor ou tenha alguma intercorrência referente à terapia este médico será acionado para atendimento. 

Com relação à sensação de frio fornecemos cobertores para aquecimento do corpo, mantendo somente a 

região da cabeça resfriada. Os registros fotográficos serão realizados da cabeça em quatro ângulos 

diferentes, a parte lateral direita, esquerda, topo da cabeça e parte posterior, cobrindo o rosto com uma 

cobertura de papel no intuito de preservação da imagem facial para manutenção da privacidade.  

Consideramos como benefício direto a sua participação no estudo, à contribuição para melhores 

práticas clínicas, um possível benefício com a redução da perda capilar, a contribuição para futuros 

pacientes que possam vir a se beneficiar da técnica com maior clareza da possível diferença de resultados 

entre protocolos quimioterápicos diferentes. 

A sua participação é muito importante! Você será tratado na pesquisa de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo (serão 

utilizadas siglas), garantindo sua privacidade. Na posição de participante voluntário desta pesquisa, a 

qualquer momento você pode recusar-se ou desistir de participar, retirando seu consentimento sem 

nenhuma penalização. Destaca-se também que a equipe da pesquisa não lhe dará nenhuma compensação 

financeira, pagamento, remuneração ou vantagem em decorrência da sua participação no estudo. 

Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer 

dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros, relacionados à pesquisa. Os resultados da 
pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas científicas. 

Este documento será elaborado em duas vias, uma ficara com próprio participante da pesquisa ou 

pelo seu representante legal e uma arquivada pela pesquisadora. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas 

éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e 

riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses 

dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em 

contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 
FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:  

E.mail: etica.ret@id.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, ________________________________________,  declaro ter sido informado e concordo em ser 

participante, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, ________________________________________,  responsável legal por 

____________________________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua 

participação,  no projeto de pesquisa acima descrito. 

   

Assinatura do voluntário da pesquisa  Assinatura do responsável por obter o consentimento 

   

 Testemunha  

Data: ______/______/______ 
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APENDICE B :                                                                                         

 

 

TERMO DE REALIZAÇÃO E CESSÃO DE IMAGENS. 

“Os resultados da Crioterapia capilar na redução da alopecia em 

pacientes com câncer de mama comparando diferentes protocolos 

quimioterápicos.”  

                                                                                  1/2                                                                                                                                             

Pesquisador Responsável: Debora Esteves Monteiro 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 98707-0264 – (21) 99170-1957 
E-mail: deboraemonteiro@gmail.com 

Nome do 

Participante:_________________________________________________________________ 

         

           Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa intitulado: “Os resultados 

da capilar na redução da alopecia em pacientes com câncer de mama comparando diferentes 

protocolos quimioterápicos.” 

 
O objetivo geral deste estudo é: Analisar os resultados da utilização da técnica de 

Crioterapia capilar na redução da alopecia comparando os protocolos quimioterápicos de AC 

(Adriamicina+ Ciclofosfamida), TC (Docetaxel e Ciclofosfamida) e Paclitaxel.  E como 
objetivos específicos: Mensurar o grau de perda capilar de pacientes com Câncer de mama, em 

uso da técnica de crioterapia capilar nos respectivos tratamentos, utilizando a escala de Dean; 

Comparar o grau de perda capilar nestes pacientes entre os protocolos quimioterápicos citados e 

discutir as implicações da técnica da Crioterapia capilar frente ao grau de perda capilar para os 
cuidados de enfermagem em diferentes protocolos quimioterápicos. 

Para alcançar os objetivos propostos será necessária a realização de registros 
fotográficos da cabeça em quatro ângulos diferentes, a parte lateral direita, esquerda, topo da 

cabeça e parte posterior, cobrindo o rosto com uma cobertura de papel no intuito de preservação 

da imagem facial para manutenção da privacidade. Os registros serão realizados em cinco 
momentos durante o tratamento quimioterápico, sempre antes das infusões do dia e 21 dias após 

término da terapia no intuito de verificar através das imagens a perda capilar durante todo o 
tratamento quimioterápico. 

Haverá o preenchimento de ficha específica contendo as informações de dados clínicos 

como tratamentos realizado, o ciclo de tratamento realizado, o dia do tratamento e a idade, esta 

ficha também vai conter os registros fotográficos, a avaliação da perda capilar do dia e o 
resultado da média das avaliações do participante, pesquisador e enfermeiro. Os dados serão 

coletados a partir de informações contidas no prontuário eletrônico do participante da pesquisa. 

 
Seguindo a premissa de que toda pesquisa com seres humanos envolve riscos, este 

estudo declara risco de quebra de sigilo, devido ao manuseio das informações retiradas do 

prontuário. Porém, considera-se como risco mínimo, pois todas as informações obtidas durante 

a coleta de dados são sigilosas e irão subsidiar pesquisas, onde sua identidade será preservada. 
Apenas o pesquisador terá acesso às informações coletadas. 

   

Rubrica do participante  Rubrica do responsável por obter o consentimento 

                          

mailto:deboraemonteiro@gmail.com


76 
 

2/2 

Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros, relacionados à pesquisa. 

Os resultados da pesquisa e das imagens serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas 
científicas. 

 

Este documento será elaborado em duas vias, uma ficara com próprio participante da 
pesquisa ou pelo seu representante legal e uma arquivada pela pesquisadora. 

 

A sua participação nessa pesquisa é voluntária. A senhora pode recusar-se a participar 
ou interromper sua participação a qualquer momento sem penalidades.  Não será recebido 

nenhum ressarcimento ou pagamento pelo uso das suas imagens e a equipe de profissionais que 

lhe atende e atenderá durante todo o tratamento não terá qualquer tipo de ganhos financeiros 

com a exposição da sua imagem.  
 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e 

busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas 

agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos 

participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este 

projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à 

sexta, das 08:00 às 17:00 horas:  
E.mail: etica.ret@id.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

  

Eu, _____________________________, declaro ter sido informada e estou de acordo com o 

registro e utilização destas imagens para finalidades científicas. 

   

Assinatura   Assinatura do responsável por obter o consentimento 

   

 Testemunha  

 

Data: ______/______/______ 
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APENDICE C :                                                                                         

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

“Os resultados da Crioterapia capilar na redução da 

alopecia em pacientes com câncer de mama 

comparando diferentes protocolos quimioterápicos.” 
 

                                         

                                                                                                                                                                         1/2 

Nome:________________________________________       Idade:____   Sexo: _____ 

Data:___/__/_____ 

PROTOCOLO QUIMIOTERÁPICO: 

 (    ) AC (Doxorrubicina mais ciclofosfamida)                                          (    )Paclitaxel  

(    ) TC (Docetaxel mais ciclofosfamida)                                 (    ) TC (Docetaxel mais carboplatina)  

                                       Ciclo:___            Dia: ___ 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 
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Fotografia do topo da cabeça Fotografia da lateral direita da 

cabeça 

Fotografia da lateral esquerda 
Fotografia da parte superior da 

cabeça 
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AVALIAÇÕES DOS PARTICIPANTES QUANTO A PERDA CAPILAR: 

 

 ___ %   Enfermeiro                     

 ___% Paciente                           

 ____% Pesquisador 

             

 MÉDIA DAS AVALIAÇÕES:    ___ %  

 

RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DA PERDA CAPILAR: 

(     ) Grau 0 – Sem perda         

(     ) Grau 1 – 0 a 25% de perda                                                       

(     ) Grau 2 – 25 a 50%                                                   

(     ) Grau 3 – 50 % a 75% de  perda                   

(     ) Grau 4 – Mais de 75% de perda. 

 

 

   

Assinatura do voluntário da pesquisa  Assinatura do enfermeiro avaliador 

   

 Assinatura do pesquisador  

 

Data: ______/______/______ 
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APENDICE D :           Carta de anuência.       
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ANEXO A: 
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ANEXO B:  Parecer do Comitê de ética em pesquisa. 
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