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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, 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) – 2D e 3D 

• Braquiterapia de baixa taxa de 

dose (LDR) 

 

2.349 
Pacientes acolhidos em 

2020 

3 
Aceleradores 

Lineares 

1 
Braquiterapia 



Perfil dos Atendimentos 
 

O estudo do Perfil Epidemiológico da Radiocare Serviços Médicos Especializados, 

referente ao ano 2020, 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 2019 cujo levantamento dos dados foi 

realizado pela Gerência de Operações com suporte da Qualidade, Corpo Clínico, 

Enfermagem 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 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

Em 2020, foram tratados 2.026 

pacientes na Radiocare, sendo 

1.261 pacientes do sexo feminino e 

765 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 protocolo de 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 protocolo de 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. 

O acompanhamento de 

enfermagem é realizado 

obrigatoriamente a todos os 

pacientes. Para oferecer essa 

assistência, foram 

desenvolvidos protocolos de 

enfermagem com 

orientações de cuidados ao 

paciente como:  



Assistência ao Pacientes com Ca de Mama, Assistência ao Pacientes com Ca de 

Cabeça e Pescoço e Assistência ao Pacientes Irradiando Pelve.  

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 911 pacientes possuíam idade 

acima de 65 anos, perfazendo 44,97% 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, foi criado o Protocolo de Identificação e 

Assistência ao Paciente Prioritário e o Protocolo de Atendimento a Urgência e 

Emergência.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 C50 - NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA   54,56%  688 

  
C79.5 - NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DOS OSSOS E DA 
MEDULA ÓSSEA 

  7,1416%  90 

  
C79.3 - NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DO ENCÉFALO E DAS 
MENINGES CEREBRAIS 

  5,235%  66 

  C53 - NEOPLASIA MALIGNA NO COLO DO ÚTERO   4,60%  58 

  C54 - NEOPLASIA MALIGNA DO CORPO DO ÚTERO   3,09%  39 

  
C79 - NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DE OUTRAS 
LOCALIZAÇÕES 

  2,70%  34 

  C34 - NEOPPLASIA MALIGNA DOS BRONQUIOS E DOS PULMÕES   2,54%  32 

  C71 - NEOPLAIA MALIGNA DO ENCÉFALO   2,38%  30 

  C20 - NEOPLASIA MALIGNA DO RETO   2,22%  28 

       

IDADE 

 MAIOR QUE 65 ANOS  37,83%  477 

 50 A 64 ANOS  32,36%  408 

 31 A 49 ANOS  26,09%  329 

 MENOS DE 30 ANOS  3,73%  47 

       

LOCALIZAÇÃO 

 RM BH  83,27%  1050 

 INTERIOR MG  15,70%  198 

 OUTROS ESTADOS  1,03%  13 

       

ORIGEM 

 CONVÊNIO  91,83%  1158 

 SUS  7,69%  97 

 PARTICULAR  0,48%  6 

 

 

 

 
 

 C61 - NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA  30,72%  235 

  
C79.5 - NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DOS OSSOS E DA 
MEDULA ÓSSEA 

 12,94%  99 

  C71 - NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO  7,32%  56 

  C20 - NEOPLASIA MALIGNA DO RETO  6,14%  47 

  
C79.3 - NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DO ENCÉFALO E DAS 
MENINGES CEREBRAIS 

 5,10%  39 

  C34 - NEOPLASIA MALIGNA DOS BRONQUIOS E DOS PULMÕES  4,84%  37 

  C32 - NEOPLASIA MALIGNA DA LARINGE  3,14%  24 

  
C79 - NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DE OUTRAS 
LOCALIZAÇÕES 

 2,88%  22 

  C15 - NEOPLASIA MALIGNA DO ESÔFAGO  2,09%  16 

       

IDADE 

 MAIOR QUE 65 ANOS  56,73%  434 

 50 A 64 ANOS  29,41%  225 

 31 A 49 ANOS  9,67%  74 

 MENOS DE 30 ANOS  4,18%  32 

       

       



LOCALIZAÇÃO 

 RM BH  80,39%  615 

 INTERIOR MG  18,30%  140 

 OUTROS ESTADOS  1,31%  10 

       

ORIGEM 

 CONVÊNIO  87,32%  668 

 SUS  11,63%  89 

 PARTICULAR  1,05%  8 

 

A Radiocare é referência no tratamento de pacientes infantis. Em 2020, entre os 

pacientes até 18 anos que contemplam crianças e adolescentes, o total tratado foi 

23, sendo que deste número, 10 eram crianças com idade entre 0 e 12 anos.  

CRIANÇAS 

 L91 - AFECÇÕES HIPERTÓFICAS NA PELE  30,43%  7 

 C81 - DOENÇA DE HODGKIN  21,74%  5 

 C71 - NEOPLASIA MALIGNA DO ENCEFALO  13,04%  3 

 C91 - LEUCEMIA LINFÓIDE  13,04%  3 

 
C79.3 - NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DO ENCÉFALO E DAS 
MENINGES CEREBRAIS 

 4,35%  1 

 C64 - NEOPLASIA MALIGNA DO RIM EXCETO PELVE RENAL  4,35%  1 

 
C85 - LINFOMA NÃO HODGKIN DE OUTROS TIPOS E DE TIPO 
NÃO ESPECIFICADO 

  4,35%  1 

 
C40 - NEOPLASIA MALIGNA DOS OSSOS E CARTILAGENS 
ARTICULARES DOS MEMBROS 

  4,35%  1 

 
C74 - NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA SUPRARENAL 
(GLÂNDULA ADRENAL) 

  4,35%  1 

       

SEXO 
 MASCULINO  52,17%  12 

 FEMININO  47,83%  11 

       

IDADE 
 0-12 ANOS  43,48%  10 

 13-18 ANOS  56,52%  13 

       

LOCALIZAÇÃO 

 RM BH  78,26%  18 

 INTERIOR MG  21,74%  5 

 OUTROS ESTADOS  0,00%  0 

       

ORIGEM 

 CONVÊNIO  100,00%  23 

 SUS  0,00%  0 

 PARTICULAR  0,00%  0 

 

 

 

 

 

 



Resultados Assistenciais 

REAÇÕES ADVERSAS DA RADIOTERAPIA 

Em 2020 foram atendidos 2.026 pacientes os quais fizeram radioterapia de diferentes 

modalidades em diferentes áreas do corpo. 

Sabe-se que reações adversas agudas do tratamento de radioterapia são frequentes 

e relacionados à região de tratamento. 

Com isso, analisamos duas reações adversas comuns durante o tratamento: Mucosite 

e Radiodermite. 

Mucosite: Reação adversa caracterizada por inflamação da mucosa. 

Em 2020 tivemos 530 pacientes submetidos a tratamento radioterápico sendo as 

regiões consideradas: cabeça/pescoço e pelve (canal anal, ginecológico e 

próstata). O percentual total de pacientes que apresentaram mucosite G.II ou G.III 

em relação ao número de pacientes tratados em 2020 foi de 3.20%.  

Quanto ao grau de Mucosite considerado:  

1° Semestre/2020 

REGIÃO G.II G.III 

Cabeça/Pescoço 3 5 

Pelve (Ginecológico) 0 1 

Pelve (Próstata) 0 0 

Pelve (Canal Anal) 0 0 

 

2° Semestre/2020 

REGIÃO G.II G.III 

Cabeça/Pescoço 3 3 

Pelve (Canal Anal) 1 0 

Pelve (Ginecológico) 1 0 

Pelve (Próstata) 0 0 

 

Embora cuidados como a alimentação, hidratação oral, higiene oral e tratamento 

preventivo com laserterapia auxiliem na diminuição da taxa de mucosite oral, bem 

como outros cuidados como higiene intima adequada e ações para preservação 

da região anal podem auxiliar muito a combater mucosite na região pélvica, fatores 



como tratamento prévio/concomitante de quimioterapia, predisposição do 

paciente e fracionamento e dose empregada estão diretamente ligadas ao 

aparecimento da reação adversa.  

A grande maioria das mucosites são leves, grau 1, e não têm intervenção indicada 

segunda a escala CTCAE.  

Nos casos de G.II e G.III tivemos intervenções médicas e de enfermagem que 

ajudaram na recuperação dos pacientes para que os mesmos finalizassem o 

tratamento. 

Radiodermite: A radiodermatite aguda é caracterizada por hiperproliferação da 

epiderme, espessamento do estrato córneo, perda de água transepidérmica e 

inflamação na epiderme e derme. 

Em 2020 tivemos 2.026 pacientes submetidos a tratamento radioterápico sendo 

consideradas todas as regiões de tratamento para avaliação de radiodermite. O 

percentual total de pacientes que apresentaram radiodermite G.III ou G.IV em 

relação ao número de pacientes tratados em 2020 foi de 0.44%. 

Quanto ao grau de Radiodermite considerado: 

1° Semestre/2020 

REGIÃO G.III G.IV 

Cabeça/Pescoço 1 0 

Mama 1 0 

Pelve (Canal Anal) 2 0 

 

2° Semestre/2020 

REGIÃO G.III G.IV 

Cabeça/Pescoço 2 0 

Pelve (Canal Anal) 2 0 

Pelve (Ginecológico) 1 0 

Mama  0 0 

 

Embora cuidados como a alimentação, hidratação oral e hidratação da pele 

auxiliem na diminuição da taxa de radiodermite, fatores como tratamento prévio de 

quimioterapia, predisposição do paciente e fracionamento e dose empregada estão 

diretamente ligadas ao aparecimento da reação adversa.  



Na Radiocare aplicamos protocolos de hipofracionamento visando minimizar tais 

reações adversas nos pacientes e melhorar a resposta tumoral ao tratamento. 

 

BRAQUITERAPIA 

Em 2020, 46 pacientes foram tratados com braquiterapia ginecológica e 3 foram 

submetidas a IORT de Mama.  

Ao término da braquiterapia ginecológica e do procedimento de IORT, é realizada a 

busca fonada com espaço de 30 dias e, caso detectado alguma reação adversa 

pouco comum como infecção urinária ou sangramento vaginal volumoso realizamos 

o acompanhamento por telefone com 60 dias após a última sessão. 

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

evento pouco comum, incluindo qualquer infecção de sítio cirúrgico ou de trato 

urinário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, físicos médicos, dosimetristas, técnicos em radioloia e 

parcerias que permite acesso à odontologia, psicologia 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 destacado 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. 

 

AÇÕES 2020 

Em 2020 foram implementados protocolos para prevenção e manejo de 

radiodermite e mucosite oral e indicadores para avaliação da eficácia de tais 

protocolos; 

A Radiocare também implementou o Projeto de Acolhimento Infantil criado por um 

dos colaboradores cujo objetivo é o acolhimento ao paciente infantil (idade 1 ano a 

14 anos) que entregou certificados de coragem e presentes para pacientes dentro 

da faixa etária estabelecida ao final do tratamento com intuito de tornar mais fácil 

para a criança a rotina de tratamento. Durante o tratamento, as crianças recebiam 

balões em formato de personagens escolhidos pelas mesmas como “Hulk”, “fada”, 

“escudo” o que também trazia conforto para as mesmas e para seus 

pais/responsáveis legais. 



Além dessas ações, foi criado o fluxo de atendimento de pacientes com 

suspeita/confirmação de infecção por Covid-19 de forma a garantir a continuidade 

do tratamento de tais pacientes com segurança para os demais pacientes e 

colaboradores.   

 

AÇÕES ASSISTENCIAIS PLANEJADAS PARA 2021 

- Retornar com as consultas de revisão de Enfermagem; 

- Iniciar atendimento assistencial 24 x 7; 

 - Acolhimento adulto ao final do tratamento; 

 


