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RESUMO 

  
MESQUITA, Ana Carla de. Estruturação de protocolo de atendimento de enfermagem 
frente ao paciente oncológico com radiodermatite: uma revisão sistemática da 
literatura. 2022. 36 folhas. Monografia. (Especialização em Oncologia)- Hospital 
Central do Exército, 2022. 
 
 A principal reação adversa causada pela radioterapia comum em pacientes 
oncológicos é conhecida por radiodermatite. Essa reação pode interferir na qualidade 
de vida do paciente oncológico devido seus efeitos indesejados, além de como 
conseqüência, causar a interrupção do tratamento devido a sua gravidade. Objetivo: 
Analisar na literatura os tipos de tratamentos empregados nas radiodermatites em 
pacientes oncológicos submetidos à radioterapia. Materiais e Métodos: A revisão 
sistemática foi realizada uma busca nas bases eletrônicas de dados na Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), PUBMED, EMBASE e Cumulative Índex to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL). Resultados: A amostra final foi composta por 15 estudos que 
foram analisados, tabelados e descritos, discorrendo sobre os produtos mais indicados 
para o tratamento das radiodermatites de acordo com grau de lesão ocasionados pela 
radioterapia. Foi observado que os cuidados de enfermagem utilizados para 
tratamento das radiodermites são os produtos tópicos em forma de gel, pomada e 
curativo, com diferentes coberturas. Conclusão: Este estudo mostrou que apesar de 
não haver uma padronização dos produtos a serem utilizados no tratamento das 
radiodermatites, é de suma importância que mais estudos sejam realizados para este 
fim. Além de destacar a importância do enfermeiro especialista no cuidado ao paciente 
oncológico durante o tratamento proporcionando qualidade de vida ao paciente 
oncológico. 
 
Palavra-chave: Radiodermatite. Radioterapia. Cuidados de enfermagem. Cuidados de 
pele. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

MESQUITA, Ana Carla de. Structuring a nursing care protocol for cancer patients with 
radiodermatitis: a systematic review of the literature. 2022. 36 pages. Monography. 
(Specialization in Oncology) – Hospital Central do Exército, 2022. 

The main adverse reaction caused by radiotherapy common in cancer patients is 
known as radiodermatitis. This reaction can interfere with the quality of life of cancer 
patients due to its unwanted effects, in addition to causing the interruption of 
treatment due to its severity. Objective: To analyze in the literature on which are the 
best choices of topical pharmacological interventions in the treatment of acute 
radiodermatitis in cancer patients undergoing radiotherapy. Methods: The systematic 
review had a search in the electronic databases of the Latin American and Caribbean 
Literature on Health Sciences (LILACS), Virtual Health Library (BVS), PUBMED, EMBASE 
and Cumulative Index to Nursing and Allied Health. Literature (CINAHL). Results: The 
final sample consisted of 15 studies that were analyzed, tabulated and described, 
discussing the most suitable products for the treatment of radiodermatitis according to 
the degree of injury caused by radiotherapy. It was observed that the nursing care 
used for the treatment of radiodermatitis are topical products in the form of gel, 
ointment and dressing, with different coverages. Conclusion: This study showed that 
although there is no standardization of products to be used in the treatment of 
radiodermatitis, it is extremely important that more studies are carried out for this 
purpose. In addition to highlighting the importance of the specialist nurse in the care 
of cancer patients during treatment, providing quality of life for cancer patients. 

 

Keywords: Radiodermatitis. Radiotherapy. Nursing care. Skin care. 
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1        INTRODUÇÃO  

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, em 2030, o câncer vai alcançar 

em todo o mundo 27 milhões de casos incidentes, com um total de 17 milhões de óbitos e 

75 milhões de pessoas com diagnóstico anual (BRAY et al, 2018). No Brasil, de acordo com o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) para cada ano do triênio 2020-2022, esta estimativa está 

em torno de 626 mil casos novos de câncer. Entre eles os mais prevalentes são próstata com 

65.840 casos em homens e mama com 66.280 novos casos em mulheres (INCA, 2020). 

Atualmente, os tratamentos disponíveis para cura e controle desta patologia são: a 

cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Formas estas de terapia que podem variar de acordo 

com o tipo do tumor, estadiamento, sua localização e condições do paciente (OSELAME et al, 

2017). Dentre estas terapias, a radioterapia isolada ou em associação a outras modalidades 

de tratamento oncológico, pode ser uma das possíveis formas de enfrentamento de algumas 

variedades de neoplasias (REIS; FERREIRA; BONTEMPO, 2018). 

Em conceito e definição, a radioterapia trata-se de uma modalidade de tratamento 

em que se utilizam partículas ou ondas de alta energia, como raios alfa, beta, gama, raios X e 

nêutrons com o objetivo de destruir o tecido patológico e ao mesmo tempo preservar o 

tecido normal adjacente (BONASSA; GATO, 2012). De acordo com a localização do tumor, a 

radioterapia poderá ser realizada de três formas, estas conhecidas como teleterapia, na qual 

a radiação emitida permanece distante do paciente durante o tratamento; a braquiterapia 

que consiste na terapia de curta distância, em que uma fonte encapsulada é colocada no 

interior ou próximo ao alvo a ser irradiado e, a radiação sistêmica onde medicamentos 

radioativos administrados por via oral ou por via intravenosa são utilizados para tratar certos 

tipos de neoplasias (BONTEMPO, 2017).  

Todavia, a radioterapia pode apresentar efeitos adversos devido à dose administrada, 

a area do corpo irradiada, o tipo de radiação e a capacidade de renovação celular das células 

saudáveis. Entre os efeitos colaterais gerais mais comuns que a radioterapia causa, temos a 

fadiga que geralmente ocorre durante o tratamento, inapetência que como causas podem 

estar relacionadas à xerostomia, disfagia, alteração do paladar ou olfato, mucosite no caso 

do tratamento radioterápico de cabeça e pescoço, náuseas e vômitos no tratamento do 

sistema digestório, diarréia no caso do sistema gastrointestinal e alopecia nos locais 
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irradiados. Em contrapartida, como os efeitos colaterais específicos temos as reações de 

pele conhecidas como radiodermatite (BONASSA; GATO, 2012).  

Em síntese, a radiodermatite trata-se de uma reação celular inflamatória 

desencadeada pela radioterapia com manifestações sintomáticas que possuem critérios de 

pontuação mensurados no Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) que recebe a seguinte 

classificação da avaliação da pele: Grau 0, sem mudanças em relação ao início; Grau 1, 

eritema leve, epilação e descamação seca, sudorese diminuída; Grau 2, eritema moderado a 

brilhante, descamação úmida desigual, edema moderado; Grau 3, descamação úmida 

confluente, além das pregas cutâneas, edema intenso; Grau 4, ulceração, hemorragia e 

necrose (COX; STETZ; PAJAK, 1995). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a literatura internacional, a incidência de radiodermatite é reportada 

em 95% dos pacientes submetidos à radioterapia, sendo que a severidade da reação pode 

evoluir de moderada a grave em 87% dos pacientes durante o tratamento (OSELAME et al, 

2017). 

Um estudo publicado em 2017 mostrou os principais sítios onde acontecem as 

radiodermatites, no qual foi identificado que todos (100%) pacientes submetidos à 

radioterapia para câncer de cabeça e pescoço apresentaram algum grau de radiodermatite 

ao longo do tratamento.  Dentre os pacientes com câncer de mama deste mesmo estudo, 

98% desenvolveram radiodermatite. Aproximadamente 10% dos pacientes atendidos 

tiveram que interromper o tratamento em decorrência do desenvolvimento de 

radiodermatite e impedindo a continuidade do tratamento (BONTEMPO, 2017). 

Os acúmulos de dose ao longo de várias sessões de radioterapia desencadeiam 

modificações cutâneas, tais como eritema, hiperpigmentação, descamação seca ou úmida 

que causam desconforto, prurido e dor, sintomas estes que afetam a qualidade de vida do 

paciente oncológico submetido à radioterapia (LEE et al, 2018). Além do impacto negativo na 

qualidade de vida do paciente em tratamento radioterápico, a radiodermatite pode 

interferir no processo de tratamento, podendo resultar em suspensão mediante à gravidade 

das lesões. A identificação clínica precoce pelo enfermeiro oncológico contribui para a 

manutenção da terapia e êxito no tratamento (BONTEMPO et al, 2021). 
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O papel da enfermagem no enfrentamento desta complicação relacionada ao 

tratamento radioterápico está regulamentada na Resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) nº 211/1998, que regulamenta a atuação dos profissionais de 

enfermagem nos serviços de Radioterapia, Medicina Nuclear e Imagem (COFEN, 1998). A 

resolução dispõe que o enfermeiro deve promover e difundir medidas de saúde preventivas 

de lesões de pele causadas pelo tratamento radioterápico, bem como participar de 

protocolos terapêuticos no tratamento de lesões já manifestadas sobre a pele (LILLA et al, 

2017).  

Tendo em vista o papel do enfermeiro oncológico dentro da radioterapia, ao vivenciar 

e acompanhar a trajetória de pacientes neste setor proporcionou observar as lesões 

causadas devido à radioterapia. Desta vivência, surgiu a indagação sobre quais tratamentos 

são utilizados atualmente nos serviços de radioterapia para radiodermatite. Deste modo, 

este estudo pode contribuir para a avaliação adequada da lesão bem como a escolha 

adequada ao tratamento pelo enfermeiro oncológico que é de verossímil importância para o 

transcurso do tratamento. 

 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA 

 

Quais tratamentos disponíveis há na literatura para radiodermatites em pacientes 

oncológicos submetidos à radioterapia? 
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2        OBJETIVOS  

 

Objetivo geral:  

Analisar na literatura os tipos de tratamentos empregados nas radiodermatites em 

pacientes oncológicos submetidos à radioterapia.  

 

Objetivos específicos:  

Identificar as intervenções tópicas utilizadas para tratamento da radiodermatite 

aguda em pacientes com câncer. 

Analisar as principais contribuições teóricas disponíveis sobre as possíveis 

terapêuticas aplicadas ao tratamento de radiodermatite. 

Delinear um tratamento dessas lesões de acordo com as melhores evidências 

encontradas na revisão sistemática de literatura. 
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3        REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 

3.1 O CÂNCER 

 

A carcinogênese é o processo de formação neoplásica e divide-se em três etapas: 

iniciação, promoção e manifestação (MOHALLEM; RODRIGUES, 2007). A iniciação condiz 

com a interação do agente iniciador com o DNA da célula-alvo. Na fase da promoção 

acontece a expressão da alteração do genoma ocorrido na iniciação e caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de foco de células fenotipicamente alteradas. Em nível histológico, a 

neoplasia já está expressa fenotipicamente na fase da progressão, caracteriza-se pela 

instabilidade do genoma das células neoplásicas. As manifestações clínicas do câncer 

ocorrem devido a essas alterações estruturais do genoma e começam durante a última 

etapa da carcinogênese. Outra característica importante da célula maligna é a capacidade de 

estimular a angiogênese, ou seja, a formação de novos capilares na periferia do tumor 

(MOHALLEM; RODRIGUES, 2007). 

No diagnóstico de um tumor são utilizadas diversas técnicas. Os exames clínicos e 

laboratoriais são os primeiros a serem realizados diante de uma suspeita. Otto (2002) 

descreve uma gama de procedimentos diagnósticos que podem ser empregados, tais como, 

exames radiológicos, ultra-sonografia, ressonância magnética, cintilografia, estudos 

laboratoriais tais como, hemograma, bioquímica sangüínea, teste de função renal e provas 

de função hepática e marcadores tumorais. A partir disso, é possível a realização de uma 

avaliação do estadiamento da doença através da extensão anatômica do tumor e se há ou 

não presença de metástases. 

De acordo com o tipo do tumor e o estadiamento em que este se encontra, se 

estabelece um tratamento adequado ao paciente. Os tratamentos utilizados atualmente são 

a cirurgia, quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia e a imunoterapia.  

 

3.2 TRATAMENTOS EM ONCOLOGIA 

 

O tratamento deve se adequar às necessidades de cada caso, baseando-se na 

expectativa e qualidade de vida. A escolha terapêutica depende do local e estadiamento do 
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tumor, do estado geral e da aceitação do paciente. O tratamento do câncer em seu estágio 

inicial proporciona não só maior sobrevida, mas também melhor qualidade de vida                (LOPES et 

al, 2005). 

A cirurgia é uma das principais opções de tratamento. Os avanços obtidos com novas 

técnicas operatórias e grandes reconstruções, melhor compreensão do comportamento 

tumoral e padronização de estadiamentos, entre outros fatores, contribuem para que 

pacientes considerados inoperáveis sejam submetidos ao tratamento cirúrgico exclusivo ou 

associado à quimioterapia e/ou à radioterapia (FORONES et al, 2005). 

O tratamento adjuvante após a cirurgia, consiste em prevenir a recorrência e reduzir 

as micrometástases após o tratamento primário. Os tratamentos adjuvantes utilizados são a 

quimioterapia e a radioterapia, de acordo com o estadiamento da doença e da localização da 

lesão (GATES; FINK, 2009). 

De acordo com Bonassa e Santana (2005), a quimioterapia é um tratamento 

sistêmico, diferentemente da cirurgia e radioterapia, que têm uma ação mais localizada no 

tumor. Sua utilização pode ter função curativa ou paliativa. Curativa é quando tem-se a 

pretensão de cura do paciente, enquanto que paliativa é quando o tratamento é empregado 

apenas para aumentar a sobrevida, reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida do 

paciente. 

A quimioterapia pode ser classificada como neoadjuvante ou adjuvante. A 

quimioterapia neoadjuvante tem o objetivo de reduzir o tamanho do tumor para uma 

posterior intervenção cirúrgica, para que esta seja de menor extensão. É utilizada também 

com a pretensão de avaliar a resposta tumoral ao antineoplásico. Já a quimioterapia é 

classificada como adjuvante quando é realizada após a cirurgia, com a intenção de erradicar 

micrometástases (BONASSA; SANTANA, 2005). 

 

3.3 RADIOTERAPIA 

 

Desde o século XIX, pacientes com tumores são tratados com radiação. A descoberta 

dos raios X e da radioatividade possibilitou o uso terapêutico em pacientes com cânceres. 

Em 1899, pela primeira vez um carcinoma de célula basal foi curado pela radiação (BRASIL, 

2008). 
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A radioterapia pode ser dividida quanto a sua aplicação em: teleterapia e 

braquiterapia. A teleterapia consiste no emprego de feixes externos de radiação e constitui 

cerca de 90% dos tratamentos radioterápicos (BARBIERI; NOVAES, 2008). A teleterapia 

consiste na aplicação diária de uma dose de radiação, expressada em centigray (cGY) ou em 

Gray (Gy), durante um intervalo de tempo determinado para cada caso. Essa dose pode 

variar de 180 a 200 cGy por dia e o tratamento pode durar entre 4 e 5 semanas, fazendo 

uma pausa na semana de 2 dias para recuperação dos tecidos saudáveis. A variação da 

dosagem está relacionada com a finalidade do tratamento, da localização e o tipo 

histopatológico do tumor. Em pacientes paliativos, uma dose máxima permitida pode ser 

aplicada com finalidade antiálgica ou anti-hemorrágica (BRASIL, 2013). 

A radioterapia é considerada um importante recurso para o tratamento de pacientes 

oncológicos, onde cera de 60% dos casos de cânceres tem a radioterapia incluída no plano 

de tratamento do paciente, seja combinada com a cirurgia ou quimioterapia (SALVAJOLI; 

SOUHAMI; FARIA, 2013).  

De acordo com Bonassa e Gato (2013), a radioterapia pode ser indicada como 

tratamento exclusivo no caráter adjuvante, ou seja, após o tratamento cirúrgico e 

quimioterápico ou neo-adjuvante, quando realizado antes do tratamento definitivo como 

objetivo de diminuir o tamanho do tumor melhorando a chance de ressecção com baixo 

potencial de disseminação neoplásica.  

O uso da radioterapia e quimioterapia concomitante no tratamento do câncer 

tornou-se muito utilizado nos últimos anos. Há sugestões de que o retardo do início da 

quimioterapia pode provocar um mau impacto no controle sistêmico; da mesma forma, o 

retardo da radioterapia pode diminuir a taxa de controle local.  Assim, pode ser útil o uso 

concomitante da quimioterapia e radioterapia por não atrasar nenhum dos dois tratamentos 

e esta alternativa traz benefícios significativos ao paciente (FARIA et al, 2001). 

Apesar de ser um tratamento eficaz, a radioterapia traz algumas manifestações 

clínicas agudas e crônicas, baseados em eventos adversos sistêmicos e localizados (LEITE et 

al., 2013). Quanto aos efeitos adversos localizados, podem ocorrer reações na pele restritas 

à área de tratamento; alterações a níveis pulmonares, em torno de dois a três meses após a 

radioterapia; alterações cerebrais, como perda de memória recente e dificuldades visuais 

em caso de quimioterapia concomitante à radioterapia; e alterações no plexo braquial 

quando há irradiação da axila e da região supraclavicular (MENKE et al., 2007). 
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O sucesso da radioterapia depende de diversos fatores, tais como a qualidade e 

quantidade da radiação e localização, sensibilidade e oxigenação do tumor. A cura é atingida 

quando a dose de radiação utilizada for letal a todas as células neoplásicas, mas não 

ultrapassar a tolerância dos tecidos normais causando efeitos adversos, sendo um dos mais 

comuns a radiodermatite, que é definida como um conjunto de lesões cutâneas decorrentes 

da exposição intensa à radiação ionizante (BONTEMPO, 2017; ROCHA et al, 2018). 

 

3.4 RADIODERMATITE 

 

As radiodermatites são conseqüência da exposição excessiva a radiação, a qual leva 

desidratação da pele podendo ocasionar ulcerações e infecção local. É uma reação cutânea 

que está limitada ao campo de tratamento de radiação ou ao seu ponto de saída 

(SCHNEIDER et al, 2013).  

Os fatores de risco que potencializam o grau de toxicidade da pele incluem a idade, 

estado nutricional, estágio e localização do tumor, presença de comorbidades e 

imunoterapia, volume irradiado, dose total e fracionada da radiação, adequação ao 

autocuidado e quimioterapia concomitante (ROCHA et al, 2018).  

A radiodermatite ocorre frequentemente em pacientes submetidos à radioterapia 

acometendo cerca de 80-90% desses pacientes (HÄFNER et al, 2013), nos quais, a toxicidade 

pode variar de leve a moderada, podendo chegar a grave em 25% dos casos (CABEZÓN-

GUTIÉRREZ; KHOSRAVI-SHAHI; ESCOBAR-ÁLVAREZ, 2012). Dentre os efeitos secundários da 

radiação, destacam-se as reações cutâneas, desenvolvidas por cerca de 95% dos pacientes 

submetidos à radioterapia (RYAN, 2012). 

De acordo com a radiodermatite a ser tratada, o enfermeiro oncológico deve avaliar e 

traçar um plano de ação para recuperação da pele irradiada devido à cronicidade da lesão 

levar a interrupção do tratamento radioterápico. Entretanto, as orientações de cuidados 

devem ser claras durante a consulta de enfermagem, de forma que, o paciente ou 

acompanhante entendam a importância dos cuidados domiciliares para continuidade do 

tratamento. Neste sentido, o papel do profissional é fundamental, já que a suspensão do 

tratamento pode gerar incertezas sobre as possibilidades de superação da doença e medo, 

tanto para o paciente quanto para o acompanhante (ARAUJO; ROSAS, 2008). 
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4        MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo trata-se de uma revisão sistemática de literatura a qual é definida por 

uma investigação focada em uma questão bem definida, com objetivo de identificar, 

selecionar, avaliar e sintetizar estudos semelhantes, avaliando-os criticamente em sua 

metodologia e reunindo-os numa análise estatística. Por sintetizar estudos primários 

semelhantes e de boa qualidade é considerada o melhor nível de evidência para tomadas de 

decisões em questões sobre terapêutica (ATALLAH; CASTRO, 1998). 

Para formular a pergunta da revisão sistemática, foi utilizada a estratégia PIO (P – 

Population or Patients; I – Intervention; O – Outcomes), onde P = População (Pacientes 

oncológicos submetidos à radioterapia), I = Intervenção (tratamento radioterápico) e O = 

Desfechos (radiodermatite) (METHLEY et al, 2014). Essa estratégia facilitou a estruturação do 

raciocínio crítico sobre o tema e a formulação da pergunta da pesquisa para a busca em 

bases de dados. 

A busca por estudos foi realizada durante o mês de Abril de 2021, nas bases de dados 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), PUBMED, EMBASE e Cumulative Índex to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL). 

A estratégia para busca dos estudos foi composta por uma combinação de descritores 

controlados (indexadores nas respectivas bases de dados) por meio de operadores 

booleanos, segundo indicação oferecida em cada base de dado eletrônica (MOHER et al, 

2009) (Quadro 1). Os descritores foram estabelecidos após leitura relacionada ao tema 

investigado. 
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Quadro 1: Estratégia de busca 

Fonte: A autora, 2021. 

 

Para a seleção primária dos artigos, foram analisados os títulos e resumos, com 

objetivo de identificar os seguintes critérios de inclusão: artigos no idioma inglês, espanhol e 

português, publicados entre Janeiro de 2016 a Dezembro de 2020, os quais conteúdos sejam 

direcionados a tratamentos aplicados em radiodermatites provenientes do tratamento 

radioterápico. 

Após limitar a busca segundo os critérios de inclusão propostos inicialmente foram 

encontrados um total de 899 artigos. Para melhor gerenciamento das próximas fases de 

seleção, foi utilizada a plataforma EndNote™, ferramenta de software para edição e 

gerenciamento de bibliografias, citações e referênciaspara armazenar, organizar e excluir 

duplicatas. Foram identificados na EMBASE 367 artigos, CINAHL 75 artigos, PUBMED 328 

 
 

ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

P
U

B
M

ED
 

((Radiodermatitis[mh] OR Radiodermatitis[tiab] OR Radiodermatitides[tiab] OR 
Radiodermites[tiab] OR Radiation Induced Dermatitis[tiab] OR Radiation Recall Dermatitis[tiab]) 
AND (Therapeutics[mh] OR Therapeutic*[tiab] OR Therap*[tiab] OR Treatment*[tiab] OR 
Protocol*[tiab] OR Guideline*[tiab])) AND (English[lang] OR Portuguese[lang] OR Spanish[lang]) 
AND ("2016/01/01"[PDAT] : "2021/04/27"[PDAT]) 

EM
B

A
SE

 

('radiation dermatitis'/mj OR 'dermatitis, radiation':ti,ab OR 'radiation dermatitis':ti,ab OR 'radio 
dermatitis':ti,ab OR 'radiodermatitis':ti,ab OR 'radiodermitis':ti,ab OR 'radiation induced 
dermatitis':ti,ab OR 'radiation recall dermatitis':ti,ab) AND ('therapy'/mj OR 'therapeutics':ti,ab OR 
'therapy':ti,ab OR treatment:ti,ab OR protocol*:ti,ab OR 'practice guideline'/mj OR 'clinical practice 
guidelines':ti,ab OR 'guidelines':ti,ab OR 'guidelines as topic':ti,ab OR 'practice guideline':ti,ab OR 
'practice guidelines':ti,ab OR 'practice guidelines as topic':ti,ab)AND [embase]/lim NOT 
([embase]/lim AND [medline]/lim) AND ([english]/lim OR [portuguese]/lim OR [spanish]/lim) AND 
[2016-2021]/py 

C
IN

A
H

L 

((Radiodermatitis OR Radiodermatitides OR Radiodermites OR "Radiation Induced Dermatitis" OR 
"Radiation Recall Dermatitis" OR "Radiation Dermatitis") AND (Therapeutic* OR Therap* OR 
Treatment* OR Protocol* OR Guideline*)) AND (LA English OR LA Portuguese OR LA Spanish) AND 
(2016 OR PY 2017 OR PY 2018 OR PY 2019 OR PY 2020 OR PY 2021) 

B
V

S/
LI

LA
C

S 

(Radiodermatitis OR Radiodermatitides OR Radiodermite* OR "Radiation Induced Dermatitis" OR 
"Radiation Recall Dermatitis" OR Radiodermatite* OR "DermatiteInduzida por Radiação" OR 
"Dermatite de Recuperação de Radiação" OR "Dermatitis Inducida por Radiación" OR "Dermatitis 
por Recuperación por Radiación") AND (Therapeutic* OR Therap* OR Treatment* OR Protocol* OR 
Guideline* OR Terapia* OR Terapeutica* OR Tratamento* OR Diretriz* OR Protocolo* OR 
Tratamiento*) AND (db:("LILACS")) AND (year_cluster:[2016 TO 2021]) 
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artigos, BVS/LILACS 19 artigos e 110 artigos que estavam duplicados nas bases de dados e 

foram excluídos. Prosseguindo no processo de seleção dos estudos, após a remoção dos 

mesmos pelo gerenciador de referências EndNote™, 789 artigos seguiram para o processo 

de seleção por título e resumo. Após análise do título e leitura do resumo, 774 artigos foram 

descartados por não atenderem aos critérios de inclusão pré-estabelecidos. Dessa forma, na 

última fase de seleção, em que foi realizada a leitura integral de todos os artigos pela autora 

e orientadora, a amostra final foi constituída por 15 artigos completos, destes, 1 artigo do 

CINAHL, 4 no EMBASE, 7 no PubMed e 3 no BVS/LILACS (Figura 1). 

 

Figura 1- Fluxograma da seleção dos estudos sobre tratamento de radiodermatite.  

 

Fonte: A autora, 2021. 
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5        RESULTADOS  

 

Foram identificados 899 artigos ao final das buscas nas bases de dados. Após exclusão 

das duplicatas, 774 artigos dos foram avaliados por meio da leitura de títulos e resumos. A 

avaliação realizada resultou na seleção de 15 estudos. Desta forma, os 15 artigos foram lidos 

na integra e analisados para posterior delineamento de tratamento de radiodermatite. 

O quadro 2 apresenta a caracterização dos 15 estudos selecionados com conteúdo 

sobre o tratamento de radiodermatite, cuja mesma, foi causada por aplicação exclusiva de 

radioterapia. Os trabalhos foram publicados entre 2016 e 2020 com engajamento 

semelhante. Os estudos possuíam o mesmo objetivo, mas com estratégia distinta, o que 

levou a variedade de possíveis tratamentos para radiodermatite. 

 

Quadro 2: Distribuição dos estudos selecionados segundo autor, ano de publicação, metodologia e resultado:  

Autor Ano Metodologia Resultados 

FERREIRA et al. 
(7) 

2016 Estudo prospectivo original no qual o 
objetivo era investigar os efeitos do uso de 
trolamina, aloe vera, alantoína, líquido de 
Lianbai, sucralfato, octasulfato de sacarose 
de Na-sacarose, azeite de oliva, ácido 
hialurônico e dexpantenol. Os controles 
tópicos não farmacológicos foram rotina 
habitual de cuidados / instituição, creme 
aquoso, sabão neutro, gel térmico com 
água, placebo e nenhuma intervenção. 

Não houve evidências que 
indiquem diferenças entre as 
intervenções farmacológicas 
tópicas ou os controles tópicos não 
farmacológicos na prevenção da 
radiodermatite em pacientes com 
câncer de cabeça e pescoço 
submetidos à radioterapia. 

CHANDRA et al 
(4)  

2016 Ensaio clínico randomizado duplo-cego 
realizado em cinquenta mulheres adultas 
com carcinoma de mama que foram 
randomizados após mastectomia radical 
modificada e quimioterapia para receber 
creme placebo profilática ou creme de 
hidrocortisona a 1% durante a radioterapia. 

Menor incidência de 
radiodermatite graus 1 e 2 no 
grupo em tratamento,  indicando 
que o uso profilático de esteróides 
retardaram o início da 
radiodermatite. 

ULFF et al. (4) 2016 Estudo duplo-cego randomizado em 
pacientes com câncer de mama recebendo 
radioterapia adjuvante tratando com creme 
valerato de betametasona ou um hidratante 
comum (creme Essex). 

O creme valerato 
de betametasona  é clinicamente 
eficaz na redução da 
radiodermatite e desconforto 
relatado por pacientes com câncer 
de mama. 

SANDRINE et al. 
(4) 

2017 Estudo que teve como objetivo investigar a 
eficácia do gel hidrocoloide e dexpantenol 
na prevenção de radiodermatite. 

A aplicação de gel hidrocoloide, em 
vez de dexpantenol, retardou o 
início e reduziu a incidência de 
radiodermatite em pacientes com 
câncer de mama. 

SEITE et al (2) 2017 Estudo de revisão que buscou fornecer 
diferentes tipos de tratamento para 
radiodermatite. 

Para prevenir a radiodermatite 
aguda, o uso diário de 
dermocosméticos é útil desde o 
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início da radioterapia. Há 
evidências da fototerapia tanto na 
prevenção quanto no tratamento 
da radiodermatite. 
 

HARUNA et al. 
(2) 

2017 Revisão sistemática para identificação de 
estudos a fim de avaliar a eficácia dos 
corticosteróides tópicos no tratamento 
radiodermatite em pacientes com câncer de 
mama. 

Os corticosteróides tópicos tiveram 
impacto na incidência de 
descamação úmida e 
radiodermatite observada em 
pacientes com câncer de mama do 
sexo feminino. O uso de 
corticosteróides tópicos pode 
reduzir o prurido nos participantes 
e melhorar a qualidade de vida. 

SCHMEEL et al. 
(13) 

2018 Estudo prospectivo, randomizado utilizando 
curativos de hidrofilme e uréia a 5% para 
tratamento de radiodermatite. 

A radiação foi menor nos locais de 
mama cobertos por hidrofilme 
quando comparados aos locais de 
controle tratados profilaticamente 
com loção hidratante de uréia a 
5%. 

SPASIC et al. (4) 2018 Estudo de revisão das opções de 
tratamento de radiodermatites. 

O estudo citou corticóides, aloe 
vera, calêndula, ácido hialurônico, 
sucralfato, sorbene, óleo mineral, 
azeite de oliva, mel, vitamina C, 
zinco, antimicrobianos e prata e 
não houve um consenso 
terapêutico comum em sua 
aplicação na radiodermatite.  

YOGI et al. (3) 2018 Estudo prospectivo realizado em 85 
pacientes com câncer de cabeça e pescoço, 
mama e colo do útero.  

A aloe vera gel foi eficaz na 
recuperação de radiodermatite de 
alto grau sem qualquer reação 
adversa.  
 

KARBASFOROO
SHAN et al. (3) 

2018 Estudo randomizado, duplo-cego, placebo-
ensaio clínico controlado sobre o efeito 
preventivo do gel de silimarina 1% avaliado 
em comparação com o placebo no 
tratamento de radiodermatite. 

A aplicação  de silimarina gel 1% 
uma vez ao dia pode reduzir a 
gravidade da radiodermatite e 
retardar sua ocorrência em 
pacientes com câncer de mama. 

VIANA et al. (3) 2019 Revisão integrativa de ensaios clínicos 
randomizados com objetivo de descrever o 
uso das terapias tópicas no tratamento de 
radiodermatites. 

O resultado do estudo não chegou 
a um consenso de tratamento de 
terapias tópicas mais efetivas para 
radiodermatites. 

ROCHA et al. (6) 2019 Estudo com objetivo de relatar a aplicação 
da terapia de fotobiomodulação no 
tratamento de 
duas pacientes com diagnóstico de 
radiodermatite cervical. 

O resultado apresentou que a 
fototerapia possibilitou uma 
melhora expressiva no processo de 
cicatrização e redução dos 
sintomas associados à 
radiodermatite. 

IACOVELLI et al. 
(6) 

2020 Estudo que analisou a fisiopatologia da 
radiodermatite e os produtos tópicos 
usados atualmente para a prevenção e o 
tratamento. 

O resultado do estudo cita 
produtos tópicos, porém não traz 
consenso de tratamento para 
radiodermatite. 

SIMÕES et al. 
(3) 

2020 Revisão integrativa com objetivo de analisar 
a efetividade de protetores cutâneos e da 
Calendula officinalis para tratamento de 
radiodermatites. 

O resultado apresentou o potencial 
da Calendula officinalis na 
prevenção e tratamento da 
radiodermatite e apontam 
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resultados promissores quanto ao 
uso dos protetores cutâneos. 

FERREIRA et al. 
(5) 

2020 Estudo randomizado comparando gel de 
camomila com creme de uréia. 

 

Os resultados apresentaram um 
início tardio de radiodermatite 
indicando uma eficácia do gel de 
camomila. 

Fonte: A autora, 2021. 

 

Os artigos em sua maioria abordam tratamentos para radiodermatite nos graus I e II, 

poucos estudos mencionam tratamento para graus III e IV, entretanto foi observado que 

muitos destes abordam a prevenção como forma de retardar as lesões causadas pela 

radioterapia.  

A prevenção da radiodermatite ainda é muito discutida entre os profissionais, porém 

não há um consenso dos produtos ideais a serem utilizados para prevenção ou retardo da 

radiodermatite. Em um dos artigos analisados, trouxe a avaliação da eficácia de curativos de 

poliuretano aplicados profilaticamente onde se observou uma severidade reduzida de 

radiodermatite e eritema com uma taxa de resposta geral de aproximadamente 90%. Nos 

pacientes a experiência subjetiva de coceira e dor também foi significativamente menor nas 

áreas da pele cobertas com hidrofilme (SCHMEEL et al, 2018). 

Em radiodermatites grau 1, os estudos selecionados evidenciam que o uso do gel de 

camomila a 8,35% é mais eficaz que o creme de uréia e a hiperpigmentação da pele ocorreu 

com menos frequência nos grupos onde foram usados o gel de camomila ao invés do grupo 

que usou o creme de uréia. A camomila é um fitoterápico com propriedade antisséptica, 

bactericida, fungistática, antiulcerativa, antiflogística, antialérgica, restauradora da pele de 

difícil cicatrização, antiedematosa, calmante e refrescante para peles sensíveis (FERREIRA et 

al, 2016).  

Na medida em que os artigos foram analisados em relação à radiodermatite grau 1, 

Simões (2020) trouxe um estudo onde analisou através de estudos clínicos que protetores 

cutâneos como Cavilon foi mais efetivo que o Sorbolene e menos efetivo que o creme de 

furoato de mometasona. E evidenciou que camomila se apresentou mais efetiva que o 

creme de trolamina na prevenção e tratamento de radiodermatite grau 1. 

Vale salientar que um estudo realizado com mulheres com câncer de mama mostrou 

que a aplicação de silimarina gel 1% uma vez ao dia pode reduzir a gravidade da 

radiodermatite e retardar sua ocorrência em pacientes submetidas a radioterapia 

(KARBASFOROOSHAN et al, 2018).  
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Dentre os tratamentos atualmente utilizados, estes produtos tópicos citados são 

apresentados em forma emulsões, cremes, pomadas e outros veículos como base do 

produto. A seleção adequada do veículo também tem um papel importante, pois pode 

influenciar a penetração nas diferentes camadas da pele e, posteriormente, os alvos 

celulares eventualmente alcançados (IACOVELLI et al, 2020). A compreensão sobre o veículo 

utilizado no produto possui relevância considerando que não somente o princípio ativo terá 

ação no tratamento, cabendo ao enfermeiro oncológico responsável pelos cuidados estar 

ciente do veículo e do princípio ativo utilizado em cada produto, podendo dessa forma 

discernir corretamente sobre seu efeito preventivo e tratamento (FERREIRA, 2020).  

Um ensaio randomizado duplo-cego sobre o uso de creme de hidrocortisona a 1% 

para a prevenção de dermatite aguda por radiação com a amostra de cinquenta mulheres 

adultas com carcinoma de mama que foram randomizados após mastectomia radical 

modificada e quimioterapia para receber creme placebo profilática (n = 27) ou creme de 

hidrocortisona a 1% (n = 23) durante a radioterapia. A ocorrência de descamação úmida, 

gravidade da radiodermatite aguda de radiação e hiperpigmentação foram avaliadas 

semanalmente até o final da radioterapia. Após o fim do tratamento, cinco pacientes em 

cada grupo desenvolveram descamação úmida; no entanto, sua extensão e gravidade foram 

mais leves no grupo de esteróides. Uma menor incidência de radiodermatite de radiação de 

graus 1 e 2 também foi observada no grupo de esteróides nas semanas 2 e 4, 

respectivamente, indicando o uso profilático de esteróides retardaram o início da 

radiodermatite (CHANDRA et al, 2016).  Ainda sobre os corticóides, Ullf (2016) e Haruna 

(2017) testaram a hipótese que o tratamento com esteróides tópicos desde o início da 

radioterapia pode melhorar a radiodermatite aguda por radiação.  Em seu estudo, Ullf 

(2016) randomizou 202 pacientes para receber creme de betametasona-17-valerato ou 

creme Essex, um hidratante. O tratamento foi avaliado por pontuação clínica RTOG. Os 

sintomas dos pacientes foram registrados e as análises foram estratificadas por horários de 

radioterapia, bem como por locais anatômicos, tipo de pele, tamanho da mama e índice de 

massa corpórea (IMC). Os pacientes trataram a área irradiada durante o período de radiação 

e duas semanas após a cessação da radiação. O autor analisou que os pacientes que 

receberam radioterapia hipofracional desenvolveram menos reações cutâneas do que 

aqueles tratados com radioterapia convencional. O tratamento com o esteróide potente 

resultou em clínica e estatisticamente menos reações cutâneas independentemente da 
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programação da radioterapia (ULLF et al, 2016). Haruna (2017) avaliou o uso dos esteróides 

mometasona furoato, beclometasona, metil predinisolona, betametasona e hidrocortisona 

em participantes que tinham câncer de mama e foram submetidas à mastectomia ou terapia 

conservadora de mama. O tratamento foi aplicado uma/duas vezes ao dia na mama ou 

parede torácica desde a primeira fração da radioterapia até a última. O estudo identificou 

que os corticosteróides tópicos podem ser eficazes na redução da incidência de descamação 

úmida da radiodermatite grau 2. A administração desses agentes também pode melhorar a 

qualidade de vida e diminuir os sintomas subjetivos como pruridos. 

Sabe-se a importância de que os tratamentos tópicos possam promover a cicatrização 

de feridas, o estudo de Viana (2019), cita que a classe de hidrocoloide, também chamada de 

hidrogel em placa, além de acelerar a cicatrização de feridas e oferecer sensação refrescante 

e alívio da dor, é indicado para ampla gama de feridas em estágio de granulação e 

epitelização, com pouco ou nenhum exsudato. Já os hidrogéis em gel, viabilizam o 

desbridamento autolítico do tecido necrótico, absorve esfacelo e excesso de exsudato. 

Ambos são usados para propiciar um meio úmido durante a lesão (VIANA et al, 2019). 

Essa análise foi confirmada com o estudo de Sandrine (2017) onde o mesmo cita o 

uso curativo de gel hidrocolóide que se mostrou eficaz no tratamento de pacientes com 

câncer de mama com radiodermatite com descamação úmida grau 2. Seu estudo avaliou um 

grupo de pacientes com câncer de mama que aplicou o gel hidrocoloide do início ao fim da 

radioterapia enquanto em outro grupo aplicou-se um creme de dexpantenol durante toda a 

terapia. Todos os pacientes receberam regime de fracionamento idêntico durante o 

tratamento. O resultado do estudo mostrou que a aplicação de gel hidrocoloide em vez de 

dexpantenol, retardou o início e reduziu a incidência de radiodermatite em pacientes com 

câncer de mama (SANDRINE et al, 2017). 

Em radiodermatite grau 3, curativos hidrofílicos, hidrocolóides, semipermeáveis ou 

hidrogéis devem ser trocados várias vezes ao dia. Os corticosteroides tópicos também são 

úteis, bem como os curativos de prata na prevenção de infecções bacterianas. Em caso de 

risco aumentado ou suspeita justificada de desenvolvimento de infecção bacteriana 

secundária, o creme de sulfadiazina pode ser aplicado até que o antibiograma seja realizado. 

Antibióticos tópicos devem ser evitados, a menos que o esfregaço da ferida tenha sido feito 

e infecção bacteriana comprovada (SPASIC et al, 2018). 
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Nos últimos anos, a fotobiomodulação ganhou destaque no tratamento das 

radiodermatites. Um artigo analisado evidenciou que a fotobiomodulação após a sessão de 

radioterapia duas vezes por semana teve eficácia no tratamento e foi avaliada por um 

questionário de qualidade de vida resultando em um efeito benéfico (IACOVELLI et al, 2020). 

A fotobiomodulação é uma modalidade de tratamento não invasivo, indolor com efeitos 

analgésicos, reparadores e antiinflamatórios que demonstrou sua capacidade de acelerar o 

reparo de feridas, diminuição da dor e modular o processo inflamatório no tratamento de 

complicações orofaciais (ROCHA et al, 2019). Algumas pesquisas pré-clínicas e clínicas 

recentes sugerem que a fotobiomodulação tem propriedades bioestimulantes que permitem 

que os tecidos se regenerem e se curem mais rapidamente, reduzem a inflamação e 

previnem a fibrose. Além disso, na radiodermatite de início tardio, o tratamento com laser 

pulsado demonstrou ser benéfico na eliminação da telangiectasia induzida por radiação 

(SEITE et al, 2017). 

Entre os estudos analisados, um chamou a atenção devido ao tratamento de 

radiodermatite grau III e IV com gel de aloe vera. Este estudo prospectivo foi realizado em 85 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço, mama e colo do útero durante 2015–2016. De 

acordo com a classificação da reação cutânea, os pacientes com reação cutânea Grau III e 

Grau IV foram aconselhados a usar aloe vera gel na área irradiada três vezes ao dia com a 

pele de limpa de acordo com os cuidados de enfermagem orientados. De 85 pacientes, 65 

foram tratados com quimioterapia semanal concomitante. A dermatite de Grau III (65,8%) e 

Grau IV (34,1%) ocorreram na 5ª semana de radioterapia, que retarda o tratamento 

variando de 2 a 10 dias, de acordo com a gravidade e fatores relacionados ao paciente. Foi 

notado que após a aplicação de aloe vera gel, a radiodermatite recuperou-se 

completamente dentro de 3-7 dias. Nesse estudo observacional, percebeu-se que aloe vera 

gel foi eficaz na recuperação rápida de radiodermatite de alto grau sem qualquer reação 

adversa. Logo, este artigo mostrou que mais estudos são necessários para estabelecer aloe 

vera gel como medida de tratamento para radiodermatite (YOGI et al, 2018). 

 

5.1 DELINEAMENTO DO PROTOCOLO DE TRATAMENTO DA RADIODERMATITE 

 

 A tabela 1 demonstra o delineamento dos diferentes produtos utilizados para o 

tratamento de radiodermatite de acordo com os estudos selecionados. 
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Tabela 1: Delineamento de Tratamento de Radiodermatite 

Grau Sintomas Objetivo Tratamento 

RTOG 0 
 
 
 
 

RTOG I 
 
 

Sem sintomas, pele integra. 
 
 
 

Eritema folicular moderado; 
epilação; descamação seca, 
prurido e hipercromia. 

 

Visa à prevenção da 
radiodermatite. 

 
 
 

Regressão da 
radiodermatite. 

 

Gel de camomila.  
Hidrocoloide gel. 
Gel de silimarina.  
Hidrofilme.  

 
Corticóide tópico.  
Fotobiomodulação. 

RTOG II  
 
 

Eritema Intenso; edema 
moderado; descamação úmida 
em placas. 

 

Regressão do grau de 
radiodermatite. 

Curativos de Hidrogel. 
Fotobiomodulação. 

RTOG III 
 
 
 

Eritema rubro escuro, brilhante e 
doloroso; descamação úmida. 

Regressão do grau de 
radiodermatite e 
continuidade do 
tratamento. 

 

Curativo de Hidrogel. 
Sulfadiazina de prata a 1%. 
Fotobiomodulação. 

RTOG IV Ulceração; hemorragia; necrose. Interrupção do 
tratamento radioterápico 
e regressão do grau de 
radiodermatite. 

Sulfadiazina de prata a 1%.  
Carvão ativado.  
Hidrofibra.  
Fotobiomodulação. 

    

Fonte: A autora, 2021. 
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6        DISCUSSÃO  

 

A radiodermatite é uma lesão desencadeada pelo processo inflamatório celular 

durante a radioterapia e apresenta níveis de classificação de graus entre I a IV, de acordo 

com as características físicas manifestadas na área irradiada (LUCEY et al, 2017). Seu 

diagnóstico é através da avaliação clínica durante a consulta de enfermagem, cujo processo 

de identificação está baseado em conhecimento técnico científico do enfermeiro oncológico. 

Entretanto, não há um delineamento padronizado que permita um tratamento eficaz das 

radiodermatites (IEDE-SHIGUIHARA; BRANDÃO-OSELAME; BORBA-NEVES, 2020). O produto 

adequado a ser utilizado no caso de radiodermatite é escolhido de acordo com avaliação do 

profissional capacitado, considerando o que há de disponibilidade na instituição de saúde. 

As coberturas como o hidrocoloide, hidrogel, sulfadiazina de prata, sendo feita limpeza com 

solução fisiológica ou outro limpador de feridas reduzem os riscos de infecções (SCOTT, 

2015). 

Apesar dos resultados apresentados haver um artigo que cita benefícios da aloe vera 

(YOGI et al, 2018) em radiodermatite grau 3 e 4, o uso da aloe vera foi comparada com 

creme aquoso (HEGGIE et al, 2002),  placebo em gel (WILLIAMS, 1996), placebo em creme e 

talco (HOOPFER et al, 2015) ou nenhum tratamento (AHMADLOO et al, 2017) em quatro 

diferentes estudos randomizados. Em todos os estudos não houve evidências de que a 

aplicação tópica da aloe vera seja eficaz no tratamento da radiodermatite. O mesmo foi 

constatado por revisão sistemática realizada para avaliar as evidências da eficácia do gel de 

aloe vera para prevenção e redução da severidade da radiodermatite aguda (RICHARDSON 

et al, 2005).  

A Oncology Nursing Society (ONS) classifica os tratamentos tópicos quanto sua 

efetividade em “provavelmente efetivas”, “eficácia não estabelecida” e “não recomendadas 

para a prática”, são essas: hidrocoloide, hidrogel e Sucralfato. Entre as “provavelmente 

efetivas” observa-se a Callendula officinalis e a Sulfadiazina de prata 1%. Por fim, entre as 

terapias “não recomendadas para a prática”, foi citado a Aloe vera e a trolamina.  

Algumas variáveis de radiodermatites não são mencionadas e merecem atenção pelo 

grau de comprometimento da pele, são essas a ulceração, hemorragia e necrose. No caso de 

casos mais graves de radiodermatite, o uso de terapias como a placa de hidrofibra tem como 
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causa o intuito de atenuar um quadro hemorrágico, já o carvão ativado tem como finalidade 

o controle de exsudato nas lesões ulceradas e as diversas formas de desbridamento têm por 

objetivo abordar radiodermatites necrosadas (LENHANI et al, 2014). 

Vale destacar que um fator importante observado para o tratamento da 

radiodermatite é o tempo e frequência de aplicação do produto, sendo preferível sua 

aplicação durante a noite por permitir que permaneça sobre a pele por mais tempo. O 

sucesso do tratamento irá depender da rotina de vida do paciente, bem como estilo de vida, 

horários programados para tratamento e a frequência das aplicações (LAWTON, 2013).  

Entende-se que essas reações de pele possuem impacto direto no tratamento, pois a 

ocorrência de radiodermatite em graus severos pode provocar retardo no término ou até 

mesmo a suspensão do tratamento, o que gera impacto negativo no sucesso terapêutico. 

Além do mais, a radiodermatite interfere na estética, desconforto, dor e diminuição na 

qualidade de vida do paciente (BAVARESCO et al, 2019). 

O enfermeiro oncológico é o profissional capacitado para avaliar e indicar a melhor 

cobertura a ser aplicada na radiodermatite, de acordo com as necessidades observadas de 

cada paciente diante do tratamento. O curativo adequado deve promover a umidade 

adequada e não ser adesivo a fim de não provocar traumas mecânicos que possam interferir 

na integridade da pele lesionada (CARSON, 2019). Entretanto, para que essas orientações 

sejam fixadas é necessário que esclarecimentos sobre o tratamento e seus efeitos colaterais 

sejam compartilhados com o paciente e seu acompanhante, capacitando-os para o cuidado 

domiciliar, buscando integralidade e bem-estar dos indivíduos envolvidos (CARVALHO, 

2019). 
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7        CONCLUSÃO  

 

A revisão sistemática apresentou considerações gerais sobre as terapias tópicas 

utilizadas no tratamento de radiodermatites o que assegurará ao profissional enfermeiro 

uma assistência de qualidade, além de proporcionar a esse a criação de um delineamento de 

tratamento baseado nas melhores recomendações sobre a temática. 

Dentre os desafios, a pesquisa mostrou que alguns produtos citados não estão 

disponíveis no mercado nacional; a maioria das pesquisas não possui referências quanto à 

técnica empregada para a realização do curativo, além dos cuidados relacionados à 

aplicação durante o tratamento radioterápico. Sabe-se que o aparecimento de 

radiodermatite pode ocorrer após a exposição à radiação ionizante ou após meses do 

término do tratamento da radioterapia nas reações tardias.  

O tratamento tópico para a radiodermatite visa melhorar a qualidade de vida do 

paciente, além da redução dos efeitos adversos da radiação na pele evitando assim a 

interrupção do tratamento radioterápico. As orientações que são fornecidas ao paciente 

durante a consulta de enfermagem são de suma importância relacionando cuidado com a 

pele da área irradiada, visando atenuar os efeitos adversos da radiação, tais como a 

hidratação com ingestão de líquidos em torno de 2-3 litros diários, a limpeza da região 

irradiada com água em temperatura ambiente e sabonete de ph neutro, evitar a exposição 

solar da área irradiada, não aparar os pêlos com lâmina, evitar o uso de roupas sintéticas e 

sutiã inapropriado optando por roupas de algodão, reduzir o contato com vapores e não 

aplicar pomada, loção, creme ou perfume sem a recomendação do enfermeiro oncológico.  

Evidentemente, não existe um consenso entre produtos a serem usados no 

tratamento das lesões causadas pela radiodermatite nos artigos pesquisados. A realização 

de estudos clínicos, comparativos e controlados sobre o tratamento de radiodermatite 

juntamente com a participação do enfermeiro oncológico que atua na prevenção e no 

tratamento deste tipo de lesão mostrou-se relevante e de suma importância para qualidade 

do tratamento prestado ao paciente oncológico. Vale salientar que nos estudos 

identificados, o enfermeiro foi o principal ator na atuação da prevenção e tratamento das 

radiodermatites nos estudos clínicos identificados. 
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