
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE RESULTADOS ASSISTENCIAIS 

2017 – 2018 

 



Apresentação 
 

A Radioterapia é uma modalidade 
terapêutica que emprega raios 
ionizantes para eliminar células 
tumorais, causando o menor dano aos 
tecidos adjacentes saudáveis. Essas 
radiações ionizantes nada mais são do 
que ondas eletromagnéticas ou em 
alguns casos, corpusculares e tem o 
poder de carregar energia. Ao 
interagirem com os tecidos, dão 
origem a elétrons capazes de ionizar 
esse meio criando efeitos químicos 
como a liberação de radicais livres 
e/ou a ruptura do DNA. Dessa forma 
ocorrerá a morte celular que poderá 
ser por inativação dos sistemas vitais 
dessas células ou até a perda da sua 
capacidade de reprodução 

A Radioterapia é reconhecida pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) 
para registro de qualificação e possui 
assento no Conselho Científico da 
Associação Médica Brasileira para 
titulação de seus especialistas e 
participação na Câmara Técnica. 

A Portaria da Secretaria de Atenção à 
Saúde e Ministério da Saúde número 
741 de 2005 (SAS/MS741/2005) prevê 
que para 1000 pacientes com câncer, 
600 vão precisar de radioterapia. Ela é 
necessária, de forma estratégica, na 
maioria das vezes, no tratamento dos 
tumores mais prevalentes da 
população brasileira, ou seja, no 
câncer de próstata e pulmão nos 
homens e no de mama e colo uterino 
na mulher. Portanto, toda e qualquer 
política de atenção oncológica deve 
conter ações para assegurar acesso 
tempestivo e equitativo dos pacientes 
à radioterapia. 

Segundo dados do Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), através do 
documento “Estimativa | 2018 – 
Incidência do Câncer no Brasil”, 
estima-se, para o Brasil, biênio 2018-
2019, a ocorrência de 600 mil casos 
novos de câncer, para cada ano. 
Excetuando-se o câncer de pele não 
melanoma (cerca de 170 mil casos 
novos), ocorrerão 420 mil casos novos 
de câncer. O cálculo global corrigido 
para o sub-registro, segundo MATHERS 
et al., aponta a ocorrência de 640 mil 
casos novos. Essas estimativas refletem 
o perfil de um país que possui os 
cânceres de próstata, pulmão, mama 
feminina e cólon e reto entre os mais 
incidentes, entretanto ainda apresenta 
altas taxas para os cânceres do colo 
do útero, estômago e esôfago. A 
distribuição da incidência por Região 
geográfica mostra que as Regiões Sul e 
Sudeste concentram 70% da 
ocorrência de casos novos; sendo que, 
na Região Sudeste, encontra-se quase 
a metade dessa incidência. Existe, 
entretanto, grande variação na 
magnitude e nos tipos de câncer entre 
as diferentes Regiões do Brasil. Nas 
Regiões Sul e Sudeste, o padrão da 
incidência mostra que predominam os 
cânceres de próstata e de mama 
feminina, bem como os cânceres de 
pulmão e de intestino. A Região 
Centro-Oeste, apesar de semelhante, 
incorpora em seu perfil os cânceres do 
colo do útero e de estômago entre os 
mais incidentes. Nas Regiões Norte e 
Nordeste, apesar de também 
apresentarem os cânceres de próstata 
e mama feminina entre os principais, a 
incidência dos cânceres do colo do 



útero e estômago tem impacto 
importante nessa população. A Região 
Norte é a única do país onde as taxas 
dos cânceres de mama e do colo do 
útero se equivalem entre as mulheres. 

A Radiocare foi idealizada por um 
grupo de profissionais da saúde com o 
objetivo de superar as expectativas 
dos nossos clientes, oferecendo 
assistência de alta qualidade e 
contribuindo para a elevação do nível 
de saúde e qualidade de vida. 

Fundada em 2005, nas instalações do 
Hospital Felício Rocho, o foco em 
pessoas foi o alicerce para a 
estruturação da equipe de rádio-
oncologistas, enfermeiros, físicos e 
técnicos, cuidadosamente 
selecionada, com alto nível de 
qualificação técnica e excelência na 
assistência personalizada. 

Ao longo de sua trajetória, promoveu a 
atualização de seus equipamentos e 
ferramentas de controle de qualidade. 
Os aceleradores lineares são de última 
geração e estão entre os mais novos 
do país. 

No final do ano de 2017, a Radiocare 
foi adquirida pelo Grupo Oncoclínicas, 
um dos maiores e mais respeitados 
grupos de Oncologia, Radioterapia e 
Hematologia da América Latina.  

As unidades do Grupo Oncoclínicas 
buscam sempre certificações e 
acreditações que seguem padrões 
internacionais de qualidade e 
segurança, como os definidos pelas 
Instituições Organização Nacional de 
Acreditação (ONA), Accreditation 
Canada e JCI (Joint Commission 
International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panorama Geral 
 

 

Em 2018, foram tratados 2.213 

pacientes na Radiocare, sendo 

1.319 pacientes do sexo feminino e 

894 pacientes do sexo masculino.  

A predominância de casos entre 

homens é o câncer de próstata e 

entre as mulheres, câncer de 

mama, seguindo a linha de 

tendência das estatísticas apresentadas pelo Instituto Nacional do Câncer. 

Visando oferecer a melhor assistência ao paciente durante todo seu tratamento, foi 

extremamente necessário desenvolver protocolos clínicos de acordo com as 

patologias tratadas. Tais protocolos são revisados e atualizados sempre que 

necessário.  

Para o câncer de mama, nossa maior prevalência, temos o POP CLI 018 – Tumores de 

Mama com técnicas convencionais e de hipofracionamento, técnica inovadora que 

busca oferecer à paciente uma redução no tempo de tratamento. Para o câncer 

de próstata, nosso segundo caso de predominância, temos o POP CLI 021 – Tumores 

de Próstata, com técnicas para tratamento radioterápico exclusivo ou associado à 

outras terapias. 

O Corpo Clínico conta com outros protocolos para cada CID atendido na clínica e, 

para ampliar a assistência ao paciente, o mesmo ainda é acompanhado pela 

equipe de enfermagem: POP CCLI 005 TUMORES PRIMÁRIOS DO SNC (gliomas de 

baixo grau e alto grau, meduloblastoma, recidivas de tumor primário), POP CCLI 006 

TUMORES SECUNDÁRIOS DO SNC (metástase acima e abaixo de 5 lesões, metástase 

única operada e não operada), POP CCLI 008 Câncer de bexiga, POP CCLI 009 

Câncer de canal anal, POP CCLI 010 Tumores de Útero (ausente ou presente), POP 

CCLI 011 Carcinoma colo uterino, POP CCLI 012 Neoplasias do Endométrio, POP CCLI 

013 Carcinoma de Esôfago, POP CCLI 014 Tumores Abdominais (estômago, pâncreas, 

cólon, sarcoma retroperitoneal), POP CCLI 015 Câncer de Glândulas Salivares, POP 

CCLI 017 Linfoma de Hodgkin, POP CCLI 018 Tumores de mama (tratamento 



conservador ou mastectomia radical e irradiação da drenagem linfática), POP CCLI 

019 Radioterapia Plasmocitoma / Mieloma Múltiplo, POP CCLI 020 Tumores de 

Cabeça e pescoço, POP CCLI 021 Tumores de Próstata, POP CCLI 007 Radioterapia 

nos astrocitomas de baixo grau, POP CCLI 016 - Câncer de Reto, POP CCLI 022 - 

Sarcoma de Partes Moles, POP CCLI 023 - Câncer de Pulmão, POP CCLI 024 - Câncer 

de Estômago, POP CCLI 025 - Radioterapia em Metástases Ósseas, POP CCLI 026 - 

Linfomas Não-Hodgkin. 

O acompanhamento de 

enfermagem é realizado 

obrigatoriamente aos 

pacientes dos CID´s 

predominantes na Radiocare 

e aos definidos com maior 

potencial para apresentar 

efeitos adversos e 

exacerbação destes como, 

por exemplo, cabeça e 

pescoço. Para oferecer essa assistência, foram desenvolvidos protocolos de 

enfermagem com orientações de cuidados ao paciente:  

PRT ENF 005 - Assistência ao Pacientes com Ca de Próstata, PRT ENF 006 - Assistência 

ao Pacientes com Ca de Reto, PRT ENF 007 - Assistência ao Pacientes com Ca de 

Cabeça e Pescoço, PRT ENF 008 - Assistência ao Pacientes com Ca de Mama. 

Garantindo a segurança dos nossos clientes, o Núcleo de Segurança do Paciente 

implementou protocolos como “Identificação do Paciente” e, considerando a 

análise de faixa etária, onde foi identificado que 1.246 pacientes possuíam idade 

acima de 65 anos, perfazendo 56,32% do total de pacientes atendidos, o Protocolo 

de Risco de Queda foi criado e efetivado. Para ampliar as ações de segurança do 

paciente e melhorar a assistência, torna-se fundamental o reconhecimento da 

importância de se implantar a triagem de enfermagem, projeto planejado para o 

final de 2019. 

 

 

 

 



Panorama Geral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas Avançadas 
para o tratamento do 

câncer 
A Radiocare disponibiliza aos seus 
pacientes as técnicas mais avançadas 
disponíveis, destacando-se como o maior 
centro de referência em radioterapia no 
estado de Minas Gerais e um dos maiores 
do país: 

• Radioterapia conformacional 3D 
de fótons e elétrons 

• Radioterapia por intensidade 
modulada (IMRT - modalidade 
VMAT) 

• Radioterapia guiada por imagem 
(IGRT) 

• Radioterapia guiada por imagem 
4D (IGRT - modalidade Symmetry) 

• Irradiação de corpo inteiro (TBI) 

• Radioterapia intraoperatória (IORT) 

• Radiocirurgia estereotáxica 

• Radioterapia estereotáxica de 
corpo (SBRT) 

• Braquiterapia de alta taxa de dose 
(HDR) 

• Braquiterapia de baixa taxa de 
dose (LDR) 

 

2.213 
Pacientes acolhidos em 

2018 

3 
Aceleradores 

Lineares 

1 
Braquiterapia 



Perfil dos Atendimentos 
 

O estudo do Perfil Epidemiológico da Radiocare Serviços Médicos Especializados, 

referente ao ano 2018, tem como objetivo contribuir para a orientar as ações no 

alcance de uma política de assistencial eficiente. 

INTRODUÇÃO 

A Radiocare Serviços Médicos Especializados é unidade de tratamento de 

Radioterapia do Grupo Oncoclínicas S.A. É entidade privada, que atende pacientes 

de convênios, particulares e SUS, originados do Hospital Felício Rocho. 

Este estudo teve por objetivo descrever o perfil epidemiológico e demográfico dos 

usuários da Radiocare através de quantificação e classificação dos atendimentos 

prestados, bem como conhecer a origem dos usuários com objetivo de contribuir 

positivamente na melhoria da assistência prestada aos pacientes, definição de linhas 

de cuidado e protocolos assistenciais, além de direcionar o desenvolvimento dos 

processos da Instituição. 

DIRETRIZES 

O estudo teve como referência o ano de 2018 cujo levantamento dos dados foi 

realizado pela Gerência de Operações com suporte da Qualidade e Tecnologia da 

Informação, através de pesquisa no sistema SPData e controles acessórios através de 

planilhas Excel, abrangendo indicadores institucionais como: 

 Total de Pacientes Tratados 

 Faixa Etária 

 Localidade de Origem 

 Gênero 

 Modalidade de Utilização (Convênio, Particular, SUS) 

 CID Tratado 

Obs.: Como melhoria prevista, a partir de 2019, o Perfil Epidemiológico deverá 

contemplar as informações de CID Primário e de CID Topográfico. A análise de 2018 

refere-se ao CID topográfico. 

 

 



RESULTADOS 

Em 2018, foram tratados 2.213 pacientes na Radiocare, sendo 1.319 pacientes do 

sexo feminino e 894 pacientes do sexo masculino.  

A predominância de casos entre homens é o câncer de próstata e entre as mulheres, 

câncer de mama, seguindo a linha de tendência das estatísticas apresentadas pelo 

Instituto Nacional do Câncer. 

Visando oferecer a melhor assistência ao paciente durante todo seu tratamento, foi 

extremamente necessário desenvolver protocolos clínicos de acordo com as 

patologias tratadas. Tais protocolos são revisados e atualizados sempre que 

necessário.  

Para o câncer de mama, nossa maior prevalência, temos o POP CLI 018 – Tumores de 

Mama com técnicas convencionais e de hipofracionamento, técnica inovadora que 

busca oferecer à paciente uma redução no tempo de tratamento. Para o câncer 

de próstata, nosso segundo caso de predominância, temos o POP CLI 021 – Tumores 

de Próstata, com técnicas para tratamento radioterápico exclusivo ou associado à 

outras terapias. 

O Corpo Clínico conta com outros protocolos para cada CID atendido na clínica e, 

para ampliar a assistência ao paciente, o mesmo ainda é acompanhado pela 

equipe de enfermagem: POP CCLI 005 TUMORES PRIMÁRIOS DO SNC (gliomas de 

baixo grau e alto grau, meduloblastoma, recidivas de tumor primário), POP CCLI 006 

TUMORES SECUNDÁRIOS DO SNC (metástase acima e abaixo de 5 lesões, metástase 

única operada e não operada), POP CCLI 008 Câncer de bexiga, POP CCLI 009 

Câncer de canal anal, POP CCLI 010 Tumores de Útero (ausente ou presente), POP 

CCLI 011 Carcinoma colo uterino, POP CCLI 012 Neoplasias do Endométrio, POP CCLI 

013 Carcinoma de Esôfago, POP CCLI 014 Tumores Abdominais (estômago, pâncreas, 

cólon, sarcoma retroperitoneal), POP CCLI 015 Câncer de Glândulas Salivares, POP 

CCLI 017 Linfoma de Hodgkin, POP CCLI 018 Tumores de mama (tratamento 

conservador ou mastectomia radical e irradiação da drenagem linfática), POP CCLI 

019 Radioterapia Plasmocitoma / Mieloma Múltiplo, POP CCLI 020 Tumores de 

Cabeça e pescoço, POP CCLI 021 Tumores de Próstata, POP CCLI 007 Radioterapia 

nos astrocitomas de baixo grau, POP CCLI 016 - Câncer de Reto, POP CCLI 022 - 

Sarcoma de Partes Moles, POP CCLI 023 - Câncer de Pulmão, POP CCLI 024 - Câncer 

de Estômago, POP CCLI 025 - Radioterapia em Metástases Ósseas, POP CCLI 026 - 

Linfomas Não-Hodgkin. 



O acompanhamento de enfermagem é realizado obrigatoriamente aos pacientes 

dos CID´s predominantes na Radiocare e aos definidos com maior potencial para 

apresentar efeitos adversos e exacerbação destes como, por exemplo, cabeça e 

pescoço. Para oferecer essa assistência, foram desenvolvidos protocolos de 

enfermagem com orientações de cuidados ao paciente:  

PRT ENF 005 - Assistência ao Pacientes com Ca de Próstata, PRT ENF 006 - Assistência 

ao Pacientes com Ca de Reto, PRT ENF 007 - Assistência ao Pacientes com Ca de 

Cabeça e Pescoço, PRT ENF 008 - Assistência ao Pacientes com Ca de Mama. 

Garantindo a segurança dos nossos clientes, o Núcleo de Segurança do Paciente 

implementou, de acordo com as seis metas internacionais, protocolos como 

“Identificação do Paciente” e o “Protocolo de Risco de Queda”, este último, 

considerando a análise de faixa etária, onde foi identificado que 1.246 pacientes 

possuíam idade acima de 65 anos, perfazendo 56,32% do total de pacientes 

atendidos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

56,32%
25,24%

15,20%

3,24%

Faixa Etária

MAIOR QUE 65 ANOS

50 A 64 ANOS

31 A 49 ANOS

MENOS DE 30 ANOS

72%

27%
1%

Localidade

GRANDE BH

INTERIOR MG

OUTROS ESTADOS

40,38%

59,62%

Gênero

MASCULINO

FEMININO



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados Assistenciais 

 

C50 – 2017 

No ano de 2017 foram analisados por amostragem pacientes do CID 50 quanto ao 

tratamento realizado e efeitos colaterais da radioterapia.  

Todas as pacientes submetidas a radioterapia adjuvante (pós-operatória) eram do 

sexo feminino e, dessas, apenas 15% foram submetidas a mastectomia e 80% 

submetidas a cirurgia conservadora. Dentre as pacientes tratadas com cirurgia 

conservadora em mama, 43.75% fizeram quimioterapia. As pacientes que fizeram 

mastectomia também fizeram quimioterapia e, entre elas, uma foi submetida a 

hormonioterapia.  

O efeito agudo mais comum da radioterapia é a radiodermite (eritema e, em alguns 

casos, descamação da epiderme irradiada). A taxa de aparecimento de tal efeito 

foi 65% sendo que 8 pacientes tiveram radiodermite grau 1 (critérios do RTOG de grau 

1: eritema e/ou descamação seca) e 5 pacientes grau 2 (critérios do RTOG de grau 

2: eritema e descamação úmida não confluente), mesmo com hidratação tópica da 

pele.  

Embora a hidratação tópica auxilie na diminuição da taxa de radiodermite, fatores 

como predisposição da paciente e dose empregada estão diretamente ligadas ao 

aparecimento do efeito adverso.  

De todas as pacientes que fizeram radioterapia, apenas duas necessitaram fazer 

novamente quimioterapia devido a progressão da doença: 1 para recidiva em pele 

ao redor de mamilo e 1 devido a recorrência em pescoço e pulmão.   

 

 

 

 

  

 



C61 – 2017 

No ano de 2017 foram analisados pacientes do CID 61 (neoplasia de próstata).  

Destes, 38% pacientes apresentavam próstata presente e 62% próstata ausente, ou 

seja, haviam sido previamente tratados com prostatectomia radical. Dos  pacientes 

previamente operados, 92% foram tratados com radioterapia com intenção de 

resgate (recidiva bioquímica) e 1 paciente foi irradiado com intenção de adjuvância 

(RT logo após a cirurgia, sem aguardar o PSA elevar).  Do total de pacientes 

analisados, apenas 19% não foram submetidos a hormonioterapia.  

O efeito agudo mais comum da radioterapia, e praticamente sempre presente, é a 

polaciúria (aumento da frequência urinária) devido a irritação da bexiga. Todos os 

pacientes tratados apresentaram tal efeito agudo, porém o sintoma desapareceu 

alguns meses após o termino da radioterapia na grande maioria dos pacientes. 

Apenas 4,5% persistiu com algum sintoma urinário que pode estar relacionado à 

radioterapia, que foi o aumento da noctúria (aumento do número de vezes 2 para 

3). 13,6% apresentavam incontinência urinária aos esforços no período da análise, 

porém tal sintoma está mais relacionado à prostatectomia do que à radioterapia (os 

pacientes eram prostatectomizados). 4,5% evoluiu com retite. 

Dentre todos os pacientes submetidos à radioterapia, 81,8% evoluíram com queda 

do PSA (regressão da doença), 4,5% paciente evoluiu com metástases hepáticas 

(progressão a distância) e 9% ainda não haviam sido submetidos a exame de PSA 

pós-radioterapia no período da análise (sem informação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C50 – 2018 

Em 2019 foram analisados por amostragem pacientes do CID 50 quanto ao 

tratamento realizado em 2018 e efeitos colaterais da radioterapia.  

No 1º semestre de 2018 todas as pacientes submetidas a radioterapia adjuvante (pós-

operatória) eram do sexo feminino e todas foram submetidas a cirurgia conservadora 

e hormonioterapia. 66.66% pacientes fizeram quimioterapia.  

O efeito agudo mais comum da radioterapia é a radiodermite (eritema e, em alguns 

casos, descamação da epiderme irradiada). Apenas 1 (33%) paciente apresentou 

tal efeito e este foi radiodermite grau 1 (critérios do RTOG de grau 1: eritema e/ou 

descamação seca). 

Embora a hidratação tópica auxilie na diminuição da taxa de radiodermite, fatores 

como predisposição da paciente e dose empregada estão diretamente ligadas ao 

aparecimento do efeito adverso.  

De acordo com a literatura, 90 - 95% dos tratamentos podem levar a expressão de 

radiodermites que podem começar durante as duas primeiras semanas como um 

eritema progredindo para descamação seca e, em alguns casos, para descamação 

úmida. 

Em 2018, após busca amostral, nosso percentual de radiodermite ficou abaixo do 

citado em literatura, atingindo a marca de 55.88%. 

Nossa distribuição entre os graus I, II, III e IV estão abaixo:  

GRAU I 84.21% 

GRAU II 15.78% 

GRAU III 0% 

GRAU IV 0% 

 

Nenhuma das pacientes havia evoluído com recidiva ou progressão no período da 

análise. 

 

 

 



C61 – 2018 

Em 2019 foram analisados por amostragem pacientes do CID 61 quanto ao 

tratamento realizado em 2018 e efeitos colaterais da radioterapia.  

Todos os pacientes com próstata ausente, ou seja, haviam sido previamente tratados 

com prostatectomia radical, foram submetidos à radioterapia com intenção de 

resgate (recidiva bioquímica) e todos foram submetidos a hormonioterapia.  

O efeito agudo mais comum da radioterapia, e praticamente sempre presente, é a 

polaciúria (aumento da frequência urinária) devido a irritação da bexiga. Todos os 

pacientes tratados apresentaram tal efeito agudo, porém o sintoma desapareceu 

alguns meses após o termino da radioterapia na grande maioria dos pacientes. 

66,66% dos pacientes apresentavam incontinência urinária aos esforços no período 

da análise, porém tal sintoma está mais relacionado à prostatectomia do que à 

radioterapia. 33,3% dos pacientes evoluíram com retite grave, necessitando de 

colostomia devido a hematoquezia. 

Todos os pacientes evoluíram com queda do PSA (regressão da doença). 

 

BRAQUITERAPIA GINECOLÓGICA 

Em 2018 foram tratadas 40 pacientes através do procedimento de braquiterapia 

ginecológica, somando um total de 160 frações.  De tais procedimentos, 65% foram 

referentes a câncer de colo de útero e 35% ao câncer de endométrio. 

Ao término da braquiterapia, ocorre a busca fonada com espaço de 30 e 90 dias 

após a última sessão com objetivo de detectar algum evento pouco comum como 

sangramento vaginal volumoso ou eliminação de urina pela vagina.  

De todas as pacientes que fizeram o procedimento, nenhuma relatou qualquer 

evento pouco comum. 

 

 

 

 

 



Diferenciais 
 

 

DANA-FARBER CANCER INSTITUTE 

 

O Grupo Oncoclínicas adota, em todas as 

suas clínicas, uma filosofia de trabalho em 

que o paciente está no centro de tudo e 

possui uma estrutura de suporte ao seu 

redor. O resultado é um tratamento ainda 

mais integral e humanizado, com conforto 

e segurança.  

O Grupo Oncoclínicas é parceiro de um 

dos mais renomados centros de pesquisa e 

tratamento de câncer no mundo, o Dana-

Farber Cancer Institute, por meio de Tumor 

Boards, intercâmbio de práticas 

assistenciais e de conhecimento, que 

promovem a interdisciplinaridade e a 

participação em estudos, pesquisas clínicas e eventos científicos que discutem os 

grandes avanços no combate ao câncer. 

 

CORPO CLÍNICO 

O Corpo Clínico da Radiocare é composto por médicos radio-oncologistas 

altamente qualificados. Possui, ainda, equipe multidisciplinar formada por 

profissionais de enfermagem e parcerias que permite acesso à estomagologia e 

nutrição. 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 

 Você sabia que a Radiocare está entre os principais centros de referência de 

tratamento de radioterapia do país?  

Certificada por instituições nacionais e internacionais, contamos com técnicas de 

ponta, disponíveis apenas em poucos lugares na América Latina, sendo a Radiocare 

pioneira em muitas delas. Nossos equipamentos são novos e com reduzido tempo de 

uso. Além disso, contamos com um controle rigoroso de qualidade, feito por 

equipamentos de última geração, como o Sun Nuclear Arc Check. 

Todos esses equipamentos são de alta tecnologia para tratamentos com elevado 

padrão de qualidade, como o IMRT- Radioterapia com Intensidade Modulada;  

 o VMAT- Radioterapia com Arco Volumétrico;  

 IGRT- Radioterapia Guiada por Imagens e ainda,  

 Monitoramento intrafração Symmetry 4D.  

Todos contribuem para que o tratamento realizado por nossa equipe de radio-

oncologistas, muitos deles referências no meio médico, seja ainda mais efetivo. Saiba 

que dedicamos a você toda atenção que merece. Nossa equipe é ampla e conta 

com profissionais de física médica e dosimetristas, além dos radio-oncologistas e 

enfermeiras. Por isso, nosso serviço é reconhecido e destaque no meio médico 

mineiro. Nosso intuito é oferecer a você um tratamento de ponta e assim, contribuir 

para sua saúde e bem estar. 

Outro diferencial importante é a qualificação e o treinamento de sua equipe, o que 

garante uma assistência que segue todos os padrões e protocolos internacionais. 

 

CICLOS DE DISCUSSÕES CIENTÍFICAS 

Os Ciclos de Discussões Científicas (CDC’s) são realizados com o objetivo de  discutir 

casos clínicos e atualização científica. Nas reuniões,  são abordadas as atualizações 

nas principais áreas da oncologia, com a apresentação de novos artigos e 

guidelines. Além disso, são discutidos casos clínicos de maior complexidade, com 

análise de profissionais experientes, de diferentes especialidades. 

Todas as reuniões são coordenadas por um médico de referência no tema, e contam 

com a presença de oncologistas do nosso grupo ,  cirurgiões, radioterapeutas, 



radiologistas e médicos de outras especialidades,  criando um ambiente 

disseminador de conhecimento e propício para a discussão científica. 

No decorrer de 2018, foram realizados Ciclos de Discussão Científica, promovendo a 

integração de diversas especialidades, trazendo palestrantes renomados e 

compartilhando experiências e casos clínicos com resultados bastante positivos. 

Dentre os encontros podemos destacar: 

 

28/08/2018 – Câncer do Endométrio 

 Estado de Arte 

18/09/2018 – Câncer Geniturinário 

 Prostatectomia Radical Robótica – O que fazer para melhorar resultados 

funcionais 

 SBRT no Câncer de Próstata 

 

20/11/2018 – Cabeça e Pescoço  

 Câncer de Laringe localmente avançado 

 

21/11/2018 – Câncer de Mama 

 Controvérsias em Câncer de Mama 

 

29/11/2018 – Sistema Nervoso Central 

 Gliomas em área eloquente 

 

 

 


