
O tratamento para câncer de pele é diferente para cada pessoa. Se você foi diagnosticado com 
câncer de pele, o seu tratamento dependerá do tipo de câncer que você tem, do tamanho e 
profundidade em que se encontra e também se já se espalhou para outras partes do corpo. 
Algumas pessoas fazem um tipo de tratamento; outras precisam de mais de um tipo. Fale com a 
sua equipe médica para saber o que é melhor para você.

Cirurgia 

A cirurgia é muitas vezes utilizada para 
tratar o câncer de pele. Pode também 
ajudar a descobrir se você tem câncer, 
o tipo de câncer e se ele se espalhou.
A cirurgia pode ser feita para retirar
o câncer e também para melhorar a
aparência do local de onde o câncer foi
removido. O tipo de cirurgia que pode
ser necessário dependerá do tipo de
câncer de pele, do tamanho e de onde
está localizado.

Os efeitos colaterais mais comuns são 
dor, infecção e cicatriz no local da 
cirurgia.

Radioterapia

A radioterapia utiliza raios de alta 
energia (como raio  x) para matar as 
células cancerosas naquela parte do 
corpo. A radioterapia pode ser usada 
tanto para tratar o câncer de pele no 
local quanto o que se já se espalhou 
para outras partes do corpo.

Os efeitos colaterais mais comuns são 
mudança na pele e perda de cabelo 
no local da terapia. A pele pode ficar 
avermelhada, inchada, escura ou 
escamar. Pode também provocar 
cansaço.

Imunoterapia

A imunoterapia ajuda o seu sistema 
imunológico a encontrar e combater 
o câncer. Pode ser aplicada por via
intravenosa ou como comprimidos a
serem ingeridos.

Os efeitos colaterais da imunoterapia 
dependerão do tipo de medicamento 
utilizado para tratar o câncer de pele. 
Você pode sentir cansaço, enjoo, ter 
febre, arrepios ou erupções. Os efeitos 
colaterais são geralmente moderados, 
mas podem também ser mais severos.

Terapia-alvo

A terapia-alvo detecta e ataca as células 
cancerosas, causando ao mesmo 
tempo menos mal às células normais. 
Os medicamentos utilizados mudam 
a maneira como as células cancerosas 
crescem, se dividem ou se regeneram. 
Podem ser dados por via oral como 
cápsulas ou comprimidos, ou então por 
via intravenosa no braço.

Os efeitos colaterais da terapia-alvo 
dependem do medicamento usado. 
Alguns podem afetar a pele e provocar 
erupções, secura e comichão. Sua pele 
também pode ficar mais suscetível a 
queimaduras de sol
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Tratamentos locais ou tópicos 

Congelamento, fototerapia ou lasers 
podem ser utilizados para tratar alguns 
cânceres. Outras vezes, a quimioterapia 
tópica ou outro medicamento é 
utilizado para aplicação direta sobre 
a pele. Os tratamentos tópicos 
são usados principalmente para o 
tratamento de células cancerosas 
basilares ou escamosas.

Cada tratamento tem efeitos colaterais 
diferentes. Pergunte ao seu médico o 
que esperar do tratamento.

Quimioterapia 

A quimioterapia utiliza medicamentos 
para combater o câncer. Na maioria 
das vezes, a quimioterapia é aplicada 
por via intravenosa no braço, podendo 
ser também dada por via oral, como 
cápsula ou comprimido. Outras vezes, 
pode ser aplicada diretamente sobre 
a pele. Ao ser aplicada por via oral ou 
intravenosa, a quimioterapia alcança 
a maior parte do corpo para tratar o 
câncer que se espalhou. Ao ser aplicada 
na pele, permanece no local da 
aplicação para tratar o câncer naquele 
local.

Os efeitos colaterais mais comuns da 
quimioterapia é sensação de cansaço 
ou enjoo forte. A quimioterapia também 
pode fazer com que você tenha uma 
infecção mais facilmente.

Estudos clínicos

Os estudos clínicos testam os novos 
medicamentos e tratamentos nas 
pessoas. Ajudam os médicos a 
encontrar maneiras melhores para 
tratar o câncer. Se o seu médico 
mencionar um estudo clínico, cabe a 
você decidir se quer ou não participar. 
E se decidir se inscrever para participar 
de um estudo clínico, pode também 
parar ou sair a qualquer momento.

O tratamento pode ser diferente para 
cada pessoa com câncer de pele. Antes de 
começar qualquer tratamento, pergunte à 
sua equipe médica o que você deve esperar. 
É importante saber o que você vai sentir 
durante e depois do tratamento. Dessa 
forma, você poderá tomar a melhor decisão 
para si próprio.

Para informações sobre câncer, ajuda no dia a dia e apoio, ligue para a 
American Cancer Society, no número 1-800-227-2345, ou visite 

o nosso site cancer.org/skincancer. 
Estamos aqui quando você precisar.
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