
Terapia-alvo ou medicamentos direcionados são um tipo de tratamento que utiliza medicação para 
encontrar e atacar determinadas partes das células cancerosas. Estes medicamentos são utilizados 
para tratar alguns tipos de câncer, mas nem todo mundo que tem câncer fará terapia-alvo.

Os medicamentos direcionados funcionam de maneira diferente da medicação da quimioterapia 
padrão. Normalmente, também apresentam tipos diferentes de efeitos colaterais.

Como os medicamentos 
direcionados funcionam?
A terapia-alvo funciona encontrando 
e atingindo determinadas partes 
das células cancerosas. Diferentes 
medicamentos direcionados podem:

• Interrompem o crescimento das células 
cancerosas

• Alteram proteínas nas células 
cancerosas, causando a morte da célula

• Acionar o sistema imunológico para 
matar as células cancerosas

• Levar produtos químicos ou radiação 
até as células cancerosas e matá-las 

A terapia-alvo com medicamentos 
direcionados pode ser o único 
tratamento necessário para alguns 
cânceres. Ou, pode às vezes ser 
dada com outros tratamentos como 
quimioterapia, cirurgia ou radioterapia.

Como é administrado e quanto 
tempo o tratamento dura? 
Alguns tipos de medicamentos 
direcionados podem ser dados em 
clínicas ambulatórias por infusão por 
via intravenosa. Outros são dados por 
via oral, como comprimido, cápsula ou 
líquido que pode ser tomado em casa.

Como o tratamento de cada pessoa 
é diferente, a duração do tratamento 
também pode variar.

Efeitos colaterais 
Os efeitos colaterais dependem da 
medicação que está sendo dada. Como 
esses medicamentos afetam áreas 
diferentes, nem todo mundo que faz 
terapia-alvo terá os mesmos efeitos 
colaterais. Entre os efeitos colaterais 
mais comuns, estão:

• Alterações cutâneas como coceira, 
erupção cutânea, pele seca, 
sensibilidade à luz e alterações na cor 
da pele

• Alterações no crescimento ou cor do 
cabelo

• Pressão alta
• Sangramento
• Coágulos de sangue
• Alterações no funcionamento do 

coração
• Inchaço na face, pés, pernas ou mãos

Converse com o seu médico sobre os 
efeitos colaterais específicos que pode 
ter por causa do tratamento.

Terapia-alvo ou Medicamentos 
Direcionados para o Câncer 
Targeted Drug Therapy for Cancer – Portuguese



Perguntas a fazer
Veja abaixo algumas perguntas que 
você pode fazer ao seu médico ou 
equipe de atendimento de saúde:

• Que tipo de medicamento direcionado 
vou receber?

• Com que frequência vou fazer o 
tratamento?

• Precisarei ir a algum lugar para receber 
o tratamento?

• Quanto tempo o meu tratamento vai 
demorar?

• O meu plano de saúde pagará pelo 
tratamento? Quanto terei que pagar?

• Que efeitos colaterais posso ter?
• Como os efeitos colaterais podem ser 

tratados e o que posso fazer quanto a 
isto?

• Terei que fazer alguma coisa específica 
para me proteger e também aos outros 
enquanto estiver fazendo tratamento?

• Quando devo ligar para o médico ou 
enfermeira?

Para informações sobre câncer, ajuda no dia a dia e  
apoio, ligue para American Cancer Society, no  

número 1-800-227-2345, ou acesse o nosso site  
em: cancer.org/targetedtherapy. 

Estamos aqui quando você precisar.
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