
Ao iniciar o tratamento contra o câncer a maioria dos pacientes 
sofrem com as manifestações de toxicidade.

A ONICÓLISE e a ALOPÉCIA causam um efeito negativo em sua 
confiança e motivação durante a terapia oncológica.

A tecnologia de vanguarda do ELASTO-GEL PRODUTOS 
HIPOTÉRMICOS propõe um novo olhar sobre o tratamento do 
Câncer. 

Com eficácia comprovada, trabalhos científicos mostram que a 
vasoconstrição gerada pela ação dos produtos hipotérmicos, 
reduz significativamente os efeitos colaterais, ALOPÉCIA e 
ONICÓLISE. 

O tratamento QUIMIOTERÁPICO ganha um importante aliado : a 
auto-estima do paciente.
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Terapia HIPOTÉRMICA
O efeito terapêutico das baixas temperaturas é 
conhecido há 2.500 anos, desde quando os 
egípcios faziam uso do frio para tratar feridas e 
inflamações e os gregos utilizavam gelo ou neve 
para estancar um sangramento ou reduzir um 
inchaço.

Temperaturas baixas favorecem a 
vasoconstrição, diminuem a sensação de dor e 
reduzem inflamação, edemas e metabolismo.

Essas características não mudaram com o tempo, 
mas suas possibilidades de aplicação se 
expandem cada vez mais, na forma de uma 
técnica que ficou conhecida como hipotermia 
terapêutica.

Mas, quando é terapêutica, a técnica favorece 
procedimentos cirúrgicos ou reduz inflamações.
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A TECNOLOGIA PATENTEADA DO GEL 
A tecnologia do gel polímero, desempenha um papel importante na prática médica de hoje,  
realizam ampla gama de funções,  dentre elas o de proporcionar a transferência de 
temperatura – neste caso o resfriamento, pelo mais longo tempo, dentre as tecnologias 
disponíveis no mercado, muito importante  ressaltar que, sem o uso de qualquer 
maquinário que aplique FRIO de forma continua ao produto , bastando apenas resfriar uma 
única vez, e em seguida, utilizar a tecnologia.

A matriz tecnológica das toucas hipotérmicas Elasto-Gel™– patenteada pela Southwest
Technologies Inc., ( USA )  são feitas de um HIDROGEL POLIMERIZADO, não tóxico e 
mantém a sua elasticidade e flexibilidade mesmo quanto ultra-congeladas a temperaturas 
abaixo de 30 graus negativos (-30oC). O material do revestimento é um tecido elástico e 
resistente a água. 

Podem ser aplicados diversas vezes, tendo seu esgotamento de eficácia comprometido 
apenas após aproximadamente 150 aplicações. 

É um excelente aliado, na busca da melhoria de qualidade de vida do paciente 
quimioterápico.
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Alguma CONTRA INDICAÇÃO do Produto ? 

Prevenção da ALOPÉCIA  durante o tratamento quimioterápico
1ª Sessão Sem o uso de Elasto-Gel™, o Paciente perde em torno de 80% dos fios

1ª Sessão Com uso de Elasto-Gel™ , o paciente perde em apenas em torno de, 10% 
a 20% dos fios

 Intolerância ao FRIO
 CÂNCER de origem HEMATOLÓGICA ( “ do sangue “ ) 
 LEUCEMIA
 LINFOMA

 Metástase cerebral cutânea e tumores não-sólidos

INDICAÇÕES DE USO



A temperatura nas extremidades ( folículos capilares, dedos das mãos e pés ) é reduzida. O FRIO proporciona uma perfusão reduzida, na entrega do sangue e
o metabolismo. O FLUXO SANGUÍNEO reduzido fornece uma menor quantidade de quimioterapia disponível, para ser absorvida pelas células, esta redução
fornece então, uma quantidade menor de quimioterapia disponível para absorção nas células, desta forma, são reduzidas a absorção dos medicamentos e
consequentemente, os efeitos da quimioterapia. Estes fatores em conjunto, reduzem os riscos de danos nas extremidades



TOUCA HIPOTÉRMICA

Dados de Eficácia  ( TOUCAS HIPOTERMICAS ) 
 Redução de  ALOPÉCIA

 86% (epirrubicina – 50mg/m2)
 62% (paclitaxel - 175mg/m2)
 85% (docetaxel – 100 mg/m2)

ATENÇÃO : O Capacete Craniano mantém a temperatura resfriada (- 25 C a -30 C) durante 30 minutos . Deve ser usado
30 minutos antes, e após 30 minutos, e durante a perfusão. Os capacetes devem ser trocados RAPIDAMENTE para evitar
VASOLIDATAÇÃO, para MAIORES INFORMAÇÕES, ver INSTRUÇÕES DE USO.

IMPORTANTE : A fim de determinar o número de CAPACETES necessários, para o tratamento pergunte ao médico quanto
tempo (minutos ou horas) para a infusão ( duração do tratamento), em seguida, adicione os 30 minutos antes, e os 30
minutos após a infusão.

Exemplo : 1 hora de INFUSÃO/Tratamento (60 minutos), cada troca de TOUCAS no prazo de 30 minutos ( 2
Toucas ) + 60 minutos ( 2 Toucas para utilizar 30 minutos cada, antes e após a aplicação da infusão - TOTAL
TOUCAS 4 unidades = Total Tempo ( 120 Minutos ), então 04 CAPACETES são necessários ( KIT mais utilizado )
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Dados de Eficácia  ( LUVAS e SAPATILHAS  ) 
 Toxicidade UNGUEAL

 Grau 0 (ausência de toxicidade): 89% vs. 49% (p=0.001);
 Grau 2: 0% vs 22%

 Toxicidade CUTÂNEA

 Grau 0 (ausência de toxicidade): 67% vs. 38% (p=0.001)
 Grau 2: 2% vs 9%

ATENÇÃO : Utilizar luvas descartáveis debaixo da LUVA , para fins HIGIÊNICOS.
Colocar 30 minutos antes e deixar 15 minutos depois do tratamento quimioterápico.

TROCA DOS PRODUTOS :Deverá ser feita a cada 30 minutos o mais rápido possível para
evitar reflexo de vasodilatação. Depois de utilizados deixe secar os produtos antes de
colocá-los novamente no congelador.

HIGIENIZAÇÃO :Limpe a superfície com água e sabão, enxague com um pouco de água e deixe secar. Nunca submerga
o produto na água.
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REAÇÕES ADVERSAS ALOPÉCIA ONICÓLISE SÍNDROME MÃO-PÉ

Substâncias 
CAPECITABINA 53%

CAPECITABINA +DOCETAXEL 41 % 5 % 63 % 

DOCETAXEL 79 % 28 %

DOXORRUBICINA 54¨% 

DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL 20 % 48 % 

EPIRRUBICINA 60-90 %

IRITONECANO 10-72 %

Incidências de reações adversas ( todos os graus ) por substância * :

*  Bulas dos produtos

Reações de ADVERSIDADE
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Inclusão SUBSTÂNCIAS-ALVO em esquemas de QUIMIOTERAPIA, tipo de  NEOPLASIA 
MEDICAMENTOSO CAPECITABINA DOCETAXEL DOXORRUBICINA EPIRRUBICINA IRINOTECANO

TUMORES

MAMA     

PRÓSTATA 

PULMÃO   

COLORRETAL  

ESÔFAGO 

ESTÔMAGO   

PÂNCREAS 

FÍGADO  

OVÁRIO 

ENDOMÉTRIO 

BEXIGA  

RIM  

CABEÇA E PESCOÇO 

MIELOMA 

SNC 

CÉRVIX 

TESTÍCULOS 

Reações de ADVERSIDADE
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Importância da Toxicidade DERMATOLÓGICA
Efeitos colaterais na pele
O tratamento da quimioterapia antineoplásica é utilizado com o objetivo de bloquear o
desenvolvimento dos tumores cancerígenos, no entanto, a maior parte dos agentes
antineoplásicos não possui especificidade, o que provoca uma série de efeitos colaterais.

O que ocorre é que as drogas de uso quimioterápico atingem as células malignas e
benignas. Os sintomas mais frequentes da toxidade dermatológica são : alterações nas
unhas, escurecimento e vermelhidão da pele, perda de cabelo ( ALOPÉCIA ) e de outros pelos
do corpo e ainda o aumento da sensibilidade à exposição solar.

Queda de cabelos
A queda dos cabelos ( sobrancelhas, cílios, pelos auxiliares e pubianos ) é outro efeito
colateral no tratamento do câncer. Isso é consequência dos medicamentos utilizados nos
folículos pilosos ( tecido do cabelo de rápida divisão ). Cada paciente reage ao tratamento
quimioterápico de uma forma e a queda dos cabelos pode ser mais ou menos intensa.

Peles e unhas
Determinados sintomas são muito comuns, no tratamento do câncer entre os pacientes,
diversas são as adversidades : vermelhidão da pele, descamação, erupções e ressecamento.
As unhas costumam ficar frágeis, escuras e apresentar estrias e fissuras 2-4.
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EFEITOS DA QUIMIOTERAPIA NO CORPO
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