
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE RADIOTERAPIA  
 
O que é radioterapia? 
É um tratamento no qual se utilizam radiações para destruir um tumor ou impedir que suas células 
aumentem. Estas radiações não são vistas e durante a aplicação o paciente não sente nada. 
A radioterapia pode ser usada em combinação com a quimioterapia ou outros recursos usados no 
tratamento dos tumores. 
 
Quais os benefícios da radioterapia? 
Metade dos pacientes com câncer são tratados com radiações, e é cada vez maior o número de 
pessoas que ficam curadas com este tratamento. Para muitos pacientes, é um meio bastante 
eficaz, fazendo com que o tumor desapareça e a doença fique controlada, ou até mesmo curada. 
 
Quando não é possível obter a cura, a radioterapia pode contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida. Isso porque as aplicações diminuem o tamanho do tumor, o que alivia a pressão, reduz 
hemorragias, dores e outros sintomas, proporcionando alívio aos pacientes. 
 
Como é feita a radioterapia? 
O número de aplicações necessárias pode variar de acordo com a extensão e a localização do 
tumor, dos resultados dos exames e do estado de saúde do paciente. 
 
Para programar o tratamento, é utilizado um aparelho chamado simulador. Através de radiografias, 
o médico delimita a área a ser tratada, marcando a pele com uma tinta vermelha. Para que a 
radiação atinja somente a região marcada, em alguns casos pode ser feito um molde de gesso ou 
de plástico, para que o paciente se mantenha na mesmo posição durante a aplicação. 
 
O paciente ficará deitado sob o aparelho, que estará direcionado para o traçado sobre a pele. É 
possível que sejam usados protetores de chumbo entre o aparelho e algumas partes do corpo, 
para proteger os tecidos e órgãos sadios. 
 

De acordo com a localização do tumor, a radioterapia é feita de duas formas: 

§ Os aparelhos ficam afastados do paciente. É chamada Teleterapia ou Radioterapia Externa.  

§ Os aparelhos ficam em contato com o organismo do paciente. É chamada Braquiterapia ou 
Radioterapia de Contato. Esse tipo trata tumores da cabeça, do pescoço, das mamas, do 
útero, da tiróide e da próstata. As aplicações podem ser feitas em ambulatório, mas no caso de 
tumores ginecológicos, há necessidade de hospitalização de pelo menos três dias. Pode ser 
necessário receber primeiro a Radioterapia Externa e depois a Braquiterapia. 

 
Quais os possíveis efeitos da radioterapia e o que fazer quando surgirem? 
A intensidade dos efeitos da radioterapia depende da dose do tratamento, da parte do corpo 
tratada, da extensão da área radiada, do tipo de radiação e do aparelho utilizado. Geralmente 
aparecem na 3ª semana de aplicação e desaparecem poucas semanas depois de terminado o 
tratamento, podendo durar mais tempo. Os efeitos indesejáveis mais freqüentes são: 
 
§ Cansaço: o paciente deve diminuir as atividades e descansar nas horas livres. Algumas 

pessoas preferem se afastar do trabalho, outras trabalham menos horas no período de 
tratamento. 

 
§ Perda de apetite e dificuldade para ingerir alimentos: é recomendável comer pouco e em 

mais vezes. O paciente deve ingerir coisas leves e variar a comida para melhorar o apetite. 
Fazer uma caminhada antes das refeições também ajuda. Em alguns casos, a saliva torna-se 
mais espessa e altera o sabor dos alimentos, mas após o término do tratamento o paladar irá 
melhorar. 



§ Reação da pele:  A pele que recebe radiação poderá coçar, ficar vermelha, irritada, queimada 
ou bronzeada, tornando-se seca e escamosa. É importante informar ao médico, durante as 
consultas de revisão, qualquer das seguintes situações: febre igual ou acima de 38°C, dores, 
assaduras e bolhas, secreção na pele. Alguns cuidados podem reduzir essas sensações: 
- lavar a área com água e sabão, e enxugar com uma toalha macia, sem esfregar; 
- não usar na área em tratamento cremes, loções, talcos, desodorantes, perfumes, 

medicações ou qualquer outra substância não autorizada pelo médico. Isso pode alterar a 
reação da radioterapia; 

- utilizar qualquer tipo de curativo na pele (como gaze ou band-aid) com a orientação 
médico; 

- não utilizar sacos de água quente ou gelo, saunas, banhos quentes, lâmpadas solares ou 
qualquer outro material sobre a pele em tratamento; 

- proteger a pele da luz solar até um ano depois do fim do tratamento, usando protetor solar 
fator 15 ou uma blusa ou camiseta. 

- evitar usar roupas apertadas, soutiens, camisas com colarinhos, calças jeans etc.; 
- não usar tecidos sintéticos do tipo nylon, lycra, cotton ou tecidos mistos com muita fibra 

sintética. A roupa deve ser feita de algodão. 
 

 
 
 
 


