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Este e-book usa palavras fáceis e ilustrações para te ajudar com informações sobre o câncer.

Mas saiba que isso não é o mesmo que conversar com seu médico. Portanto, caso você 
tenha qualquer dúvida, procure o especialista ou a equipe de enfermagem.

Boa leitura!

Felipe Teles, radioterapeuta do 
Hospital Imaculada Conceição (Curvelo, MG) e 
membro titular Sociedade Brasileira de Radioterapia 
CRM-MG: 78977
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Na atualidade, acompanhamos os avanços alcançados no tratamento do câncer, sendo 
de grande importância o processo de orientação, entendimento e engajamento do 
principal envolvido no tratamento. Assim, este livro se destina a você, paciente, que 

possui muitas dúvidas sobre as fases de seu processo de cura.
A assistência integral do paciente oncológico envolve diferentes profissionais de uma 

equipe multidisciplinar, focada no acompanhamento e resolução das suas necessidades. 
Existem diferentes abordagens de tratamento, sendo que cada paciente terá sua indicação 
individualizada a depender do tipo de tumor, estadiamento (processo para determinar a 
localização e a extensão do câncer) e características pessoais. De forma geral, são realiza-
dos tratamentos com a equipe de cirurgia, oncologia e radioterapia, este último o enfoque 
deste livro.

Lembrando sempre que a prevenção do câncer é um investimento com retorno garan-
tido. Dessa forma, mesmo que já tenha a doença, a pessoa pode adotar hábitos saudáveis 
para uma uma vida mais longa e com mais qualidade. Por isso, ter qualidade de vida e bem
-estar depende muito de você

Apresentação
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O que é radioterapia
A radioterapia é um tratamento que utiliza a radiação (raio-x) para destruir ou impedir 

o crescimento das células de um tumor. Além disso, pode ser aplicada para controlar san-
gramentos, dores e reduzir tumores que estejam comprimindo outros órgãos. Durante as 
aplicações, você não conseguirá ver a radiação e muito menos sentirá dor.

A radioterapia também atinge as células sadias, mas como elas possuem capacidade 
maior de se regenerarem, na maioria das vezes, o tumor é destruído e as células normais se 
recuperam após o término do tratamento.

Leia também: Tipos de radioterapia

É muito importante comparecer durante todo tratamento. Isso porque caso você falte, 
seu processo de cura poderá ser comprometido.  

Reações mais frequentes em pacientes que fazem tratamento com radioterapia são:

O paciente deve diminuir as atividades e descansar nas horas livres. Al-
gumas pessoas preferem se afastar do trabalho, outras trabalham me-
nos horas no período de tratamento.

É recomendável comer pouco e em 
mais vezes. O paciente deve ingerir 
alimentos leves e variados para me-
lhorar o apetite. Fazer uma caminha-
da antes das refeições também aju-
da. Em alguns casos, a saliva se torna 
mais espessa e há alteração do sabor 
dos alimentos, mas após o término 
do tratamento, o paladar irá melhorar.

A pele que recebe radiação poderá coçar, ficar vermelha, irritada, queima-
da 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.

Cansaço

Perda de  
apetite e  
dificuldade 
para ingerir 
alimentos

Reação  
da pele

Entenda o seu tratamento
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Conheça as reações específicas para cada local de tratamento

Cabeça e pesCoço

• A queda de cabelo é um efeito 
colateral que pode acontecer 
durante o tratamento de radio-
terapia localizado na região da 
cabeça, mas depende muito 
de pessoa para pessoa, do tipo e dose da radiação utilizada.

• Se acontecer, não será imediata e começará após 10 a 20 dias 
da primeira sessão de radioterapia.

• Use chapéus para proteger o couro cabeludo.

• Evite exposição prolongada ao sol, lugares com muito calor ou 
muito frio.

• Procure sempre usar uma escova de cabelo macia.

• Use shampoo suave ou neutro, de preferência os infantis.

• Seque os cabelos com delicadeza e não use secador.

• Procure não esfregar exageradamente o couro cabeludo.

• Lembre-se que isso é temporário. O cabelo volta a crescer al-
guns meses depois do final da radioterapia.

Queda de  cabelo
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• O tratamento pode causar enjoo e, nessa hora, a melhor deci-
são é comer o que dá apetite.

• Conheça seu corpo, tente identificar cheiros e alimentos que 
desencadeiam a náusea e o vômito e evite-os.

•  Evite pular refeições. Quanto mais tempo estiver em jejum, 
maior pode ser o enjoo.

• Quando se está em tratamento contra o câncer, o importante não 
perder peso. Mais do que nunca, o corpo pede calorias saudáveis 
para aumentar a imunidade e ter energia de sobra para enfrentar 
os desafios. Consulte nossas nutricionistas sobre os melhores ali-
mentos para ingerir 
durante essa fase 
do tratamento.

• O tratamento radio-
terápico da região 
da cabeça e pesco-
ço pode causar alteração no paladar por danificar algumas células 
dia língua. Alguns alimentos podem ter sabor diferente e não ter 
muito gosto ou, simplesmente, tudo ter o mesmo gosto. Comi-
das amargas, doces e salgadas podem ter sabor diferente do que 
antes do tratamento e algumas pessoas podem sentir um gosto 
metálico ou químico na boca, especialmente após comer carne 
ou outros alimentos com grandes quantidades de proteína.

 • Enxaguar a boca antes das refeições pode ajudar a acentuar 
o sabor, assim como saborear alimentos com ervas, limão ou 
molhos ácidos.

• Utilize utensílios de plástico ou vidro para diminuir o gosto me-
tálico.

• Balas mentoladas também ajudam.

Náuseas, vômitos 
e perda de apetite

Alteração  
do paladar
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• Dê preferência para alimentos macios e evite alimentos ácidos, 
muito quentes ou muito gelados.

• A boca seca é um sintoma desagradável, porque muda o gosto 
dos alimentos e dificulta a mastigação.

• Converse com uma das nossas nutricionistas, que poderá lhe 
orientar sobre como minimizar esse sintoma.

• Não utilize protetor labial durante o tratamento.

•  Também conhecidas como mucosite, essas lesões podem va-
riar desde uma leve vermelhidão até feridas.

•  Para ajudar na prevenção, você pode usar solução de água bi-
carbonatada. Dilua 1 colher de chá de bicarbonato de sódio em 
200 ml de água filtrada e realize bochechos após a higiene oral 
(3 a 8 vezes por dia).

•  Em relação à dieta, selecione alimentos macios e preparações 
pastosas.

• Escove os dentes sem-
pre após as refeições 
e utilize uma escova 
com cerdas macias.

•  Fale com o seu mé-
dico antes de realizar 
tratamentos dentá-
rios ou na presença de qualquer alteração na sua cavidade oral.

Dificuldade e dor 
para engolir

Aftas ou feridas 
na boca

Boca seca
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mama e tórax

• A radioterapia na região da mama e do tórax pode provocar 
tosse, problemas respiratórios e falta de ar. Geralmente, esses 
sintomas melhoram após o término do tratamento.

Tosse e falta de ar

Inflamação do 
esôfago

Vermelhidão

• O esôfago, que está localizado no centro do tórax, pode ser ex-
posto a radiações que provocam inflamações. Para minimizar 
os sintomas, coma pequenas porções várias vezes ao dia.

• As mamas ficam gradativamente ver-
melhas, dependendo do seu tom de 
pele. O mais importante é hidratar a 
pele, pois ajuda que volte rapidamen-
te ao normal.
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Descamação 
da pele

• A descamação da pele é a perda da camada superior (epiderme). 
Uma reação esperada após a segunda semana de tratamento. 
Você deve sempre procurar a orientação da equipe de enferma-
gem e do seu médico, a fim de identificar a eventual necessidade 
de controlar o efeito com medicação.

• Fique atento: é importante que você não passe nenhum creme 
ou pomada na área a ser tratada sem orientação médica ou da 
equipe de enfermagem.

Dor nas mamas

• A dor é uma reação esperada após a segunda semana de tra-
tamento. Converse com a equipe de enfermagem e com seu 
médico para que eles possam fazer uma avaliação mais precisa 
desse sintoma. Antes de tomar algum remédio ou passar creme 
ou pomadas, peça orientação da equipe médica.

Inchaço • É uma reação esperada após a segunda semana de tratamento.

Lesões da pele

• Durante o tratamento, a pele na área irradiada pode ficar vermelha 
ou mais escura, tornando-se dolorosa, seca, escamosa ou coçando 
por alguns dias ou semanas, ou mesmo logo após o término.

• Em alguns casos, a pele pode começar a descascar, como se fosse 
o efeito de uma queimadura solar. O processo de cicatrização leva, 
em geral, algumas semanas. Entretanto, seu médico irá orientar 
sobre a melhor maneira de cuidar da pele durante o tratamento.
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• Evite se barbear;

• Não use cera ou cremes de depilação na área irradiada;

• Tome banho com água mais morna;

• Evite o uso de talco e gel de banho;

• Proteja a pele de ventos frios;

• Não use protetor solar durante o tratamento;

• Evite o uso de desodorantes e sabonetes perfumados;

• Evite o uso de roupas apertadas;

• Evite o uso de perfumes e loções;

• Utilize apenas sabonetes neutros.

Os cuidados, como não pegar sol, não usar perfume e não se barbear, são apenas para 
a área que está recebendo as aplicações. Outras regiões do corpo não precisam desses 
cuidados especiais.

Algumas recomendações 
importantes são:

https://www.facebook.com/drfelipeteles
https://www.linkedin.com/in/drfelipeteles/
https://www.instagram.com/drfelipeteles/


Diário do paciente em Radioterapia

12

• O tratamento pode causar enjoo e, nessa hora, a melhor decisão é 
comer o que dá apetite. Conheça seu corpo, tente identificar chei-
ros e alimentos que desencadeiem a náusea e o vômito e evite-os.

• Evite pular refeições.

• Quanto mais tempo esti-
ver em jejum, maior pode 
ser o enjoo.

• Quando se está em trata-
mento contra o câncer, o im-
portante é não perder peso.
Mais do que nunca, o cor-
po pede calorias saudáveis 
para aumentar a imunida-
de e ter energia de sobra 
para enfrentar os desafios.

abdômen e pelve

Náuseas, vômitos  
e perda de apetite

Prisão de ventre 
ou diarreia

• Intestino desregulado é algo comum durante o tratamento. Ele 
pode ficar preso ou solto, e os dois não são sintomas agradáveis.

• Beba bastante água durante o dia.

• Pratique exercícios leves diariamente.

• Converse com a nutricionista sobre quais alimentos podem ser 
consumidos para aliviar esses sintomas.
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• A radioterapia na região pélvica pode causar irritação e infla-
mação da mucosa da bexiga e, com isso, você pode apresentar 
alguns sintomas:

- necessidade de urinar com frequência;
- necessidade de urinar durante a noite;
- sensação de queimação ao urinar, semelhante à cistite;
- urgência para esvaziar a bexiga;
- sangue na urina;
-  incontinência urinária (não conseguir segurar a urina).

Alteração do 
sistema urinário

Corrimento 
vaginal

• O corrimento vaginal é uma secreção que sai pela vagina e pode 
ser completamente normal ou, ainda, um sinal de inflamação ou 
infecção ginecológica. Ele é um efeito esperado para as pacientes 
que realizam o tratamento em região ginecológica ou pélvica. 

• Se o efeito aparecer, é importante comunicar a equipe médica e de 
enfermagem para que façam uma avaliação. Não tome nenhum 
remédio ou utilize cremes ou pomadas vaginais sem orientação.

O que você pode fazer

Beba bastante água durante 
o dia - a urina concentrada 
irrita a bexiga e piora os sin-
tomas, então, quantidades 
maiores reduzem a chance 
dessa concentração.
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• A secura vaginal pode tornar o sexo desconfortável, mas exis-
tem muitos lubrificantes e cremes vendidos em farmácia que 
podem ajudar no momento da relação. Cremes hormonais 
também podem ser usados para ajudar no combate da secura 
e do estreitamento vaginal.

• evite se barbear;
• não use cera ou cremes de depilação na área irradiada;
• tome banho com água mais morna;
• evite o uso de talco e gel de banho;
• proteja a pele de ventos frios;
• não use protetor solar durante o tratamento;
• evite o uso de desodorantes e sabonetes perfumados;
• evite o uso de roupas apertadas;
• evite o uso de perfumes e loções;
• utilize apenas sabonetes neutros.

Os cuidados, como não pegar sol, não usar perfume e não se barbear, são apenas para a área que 
está recebendo as aplicações. Outras regiões do corpo não precisam desses cuidados especiais.

Secura vaginal

Lesões da pele

• Durante o tratamento, a pele na área irradiada pode ficar verme-
lha ou mais escura, tornando-se dolorosa, seca, escamosa, ou 
ainda coçando por alguns dias ou semanas, ou após o término.

• Em alguns casos, a pele pode começar a descascar, como se 
fosse uma queimadura solar.

• Geralmente cicatriza dentro de algumas semanas. Entretanto, 
seu médico irá orientar sobre a melhor maneira de cuidar da 
pele durante o tratamento.

Leia também: Relações sexuais - dicas para o paciente oncológico

Algumas recomendações  
importantes são:

leia também: 10 dicas importantes sobre a radioterapia
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Número de frações  
de tratamento

Alguns detalhes  
de tratamento

• 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, sendo, portanto, individualizado.

• Se você está realizando radioterapia na cabeça, pode ter que usar 
uma máscara especial no rosto para ajudá-lo(a) a ficar parado(a).

• Caso tenha que se deslocar entre cidades todos os dias para reali-
zar seu tratamento, pergunte no serviço de assistência social sobre a 
existência de transportes.

• Alguns hospitais fornecem acolhimento com hospedagem e alimen-
tação ao paciente que será submetido a radioterapia. Pergunte no 
seu hospital caso necessite.
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• Não usar cremes hidratantes, loções, perfumes, desodorantes e nenhum produto quí-
mico na pele que está sendo irradiada, a não ser que seja prescrito pelo médico;

• Manter boa hidratação e alimentação durante o tratamento é fundamental. Somen-
te durante o período em que estiver fazendo a radioterapia, é 
recomendável que você evite a ingestão de alimentos muito 
ácidos (laranja, limão, abacaxi, tomate, por exemplo).

• Tomar a quantidade de água indicada antes de cada aplicação, 
caso seja necessário.

• Em caso de diarreia, mantenha uma alimentação mais líquida 
(chás, água, suco). Evite ingerir leite e derivados. Evite frituras, 
alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas ou gasosas.

• Não usar sutiã com costura em caso de tratamento da região mamária;

• Evitar usar roupas apertadas, sutiã, camisas com colarinhos, 
calças jeans, e não use tecidos sintéticos do tipo nylon, lycra, 
cotton ou tecidos mistos com muita fibra sintética. A roupa 
deve ser feita de algodão.

• Evitar usar desodorantes, loções e talcos em caso de tratamen-
to da região do tórax.

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

• Não utilizar sacos de água quente ou gelo, saunas, banhos quentes, lâmpadas solares 
ou qualquer outro material sobre a pele em tratamento.

• Manter boa higiene íntima.

• Durante o período de radioterapia deve-se evitar a gravi-
dez, pois a radiação utilizada pode causar riscos na forma-
ção do bebê.

• Não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas.

• Manter a higiene da boca.

• Seguir as orientações dadas pela equipe de radioterapia.

Cuidados gerais
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primeira semana
Pergunte para seu médico o número de frações que serão feitas durante todo seu tratamen-
to e anote aqui:            Frações.

“Arrisque, vá em frente e sem medo! Não há motivação 
maior do que descobrir quão corajosos conseguimos ser.”

Escreva 3 fatos positivos que aconteceram esta semana que te fizeram feliz.
1.

2.

3.

segunda semana
Escreva quantas frações já foram feitas?           frações.
E faltam quantas?            frações.

Como está se sentindo até agora, notou alguma mudança no local de tratamento? 

Caso tenha alguma reação não esperada, converse com seu médico. Existem situações que 
intervenções podem te ajudar.

Diário do paciente
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“Se ao enfrentar os problemas da vida lhe parecer que está 
escalando uma montanha impossível, lembre-se que a paisagem 

que avistará no topo compensará qualquer esforço seu.”

após terceira semana
Nesta semana costumam aparecer os primeiros sintomas da radioterapia, fique atento e 
comunique seu médico qualquer alteração.

Escreva quantas frações já foram feitas?            frações.
E faltam quantas?            frações.

Como está se sentindo até agora, notou alguma mudança no local de tratamento? 

“O poder está dentro de você, na sua mente,  
pois se acreditar que consegue não haverá obstáculo 

capaz de impedir o seu sucesso.”
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após o tratamento do Câncer
Depois de seus tratamentos contra o câncer terminarem, você ainda terá que realizar exa-
mes (check-ups) regularmente. O objetivo desse procedimento é verificar se não houve a 
volta do tumor.

Não perca suas consultas de retorno.

Agenda de retorno pós tratamento

 Data Horário Médico
  
  
  
  

  
  

Se você se sentir mal, consulte seu médico. E fique atento à possibilidade de retorno da 
doença. Converse sempre com alguém a quem possa confiar seus medos e preocupações, 
mas também compartilhar suas alegrias.

Após o tratamento do Câncer
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Leia também: Hábitos que podem causar câncer

Sites para consultas

Instituto Nacional do Câncer: www.inca.gov.br

Sociedades Médicas Brasileiras

Sociedade Brasileira de Radioterapia: www.sbradioterapia.com.br

Sociedade Brasileira de Dermatologia: www.sbd.org.br

Sociedade Brasileira de Coloproctologia: www.sbcp.org.br

Sociedade Brasileira de Urologia: portaldaurologia.org.br

Sociedade Brasileira de Mastologia: www.sbmastologia.com.br

Organizações Nacionais

Instituto Oncoguia: www.oncoguia.org.br

Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia: www.abrale.org.br

Organizações Internacionais

National Cancer Institute: www.cancer.gov

American Cancer Society: www.cancer.org

Cancer Research UK: www.cancerresearchuk.org/about-cancer

American Society of Clinical Oncology: www.asco.org
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