
 

O início do tratamento oncológico é um momento gerador de angústias, 

inseguranças e ansiedade¹. Diante tal problemática e dificuldade de compreensão 

do que é a radioterapia (RDT) apresentada por alguns pacientes e acompanhantes, 

houve a necessidade de elaborar um processo de educação em saúde a fim de 

proporcionar uma maior autonomia ao paciente e familiares durante a radioterapia. 

 

Tal proposta visa possibilitar a criação de um ambiente de acesso ao conhecimento 

e articulação para sanar as dúvidas e interesses, potencializando aspectos de 

autonomia e participação ativa no tratamento tanto do paciente quanto do 

acompanhante². 

 

 

 

 

Descrever a experiência de um centro de alta complexidade em oncologia (CACON) 

da rede pública do estado de São Paulo na atuação do grupo de orientação para 

pacientes e acompanhantes em início de radioterapia. 

 

 

 

 

Trata-se de um relato de experiência quanto ao processo de educação do paciente 

com indicação de radioterapia através da atuação do grupo de educação 

multidisciplinar. Na simulação do tratamento (tomografia de planejamento), o 

enfermeiro da radioterapia solicita agendamento dos pacientes de primeira vez para 

o comparecimento no grupo educativo.  

 

Os critérios de exclusão consistem em: já ter realizado radioterapia anteriormente, 

protocolos com menos de 5 sessões, presença de alterações cognitivas severas e 

estado clínico debilitado. O grupo educativo acontece três vezes por semana, sendo 

conduzido pela psicóloga, enfermeiro e tecnólogo que se revezam na condução do 

processo educativo, que utiliza metodologia expositiva e participativa com 

explicações sobre o tratamento, exibição de fotos de equipamentos, orientações 

sobre a rotina do setor e apresentação da equipe multiprofissional.  

 

 

 

Introdução 
Esta equipe, de janeiro a dezembro de 2020 atendeu 549 pacientes e 352 

acompanhantes. Por medidas de segurança, nos meses de abril a julho foram 

cancelados os grupos para nova estruturação do atendimento diante a pandemia do 

covid-19 e a partir daí houve a reestruturação do espaço físico para manter-se o 

distanciamento social.  

  

Durante o período em que o grupo foi cancelado, as orientações educativas foram 

realizadas de maneira individual no dia da  Simulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença do acompanhante embora não obrigatória, é evidente  na importância e 

interesse dos mesmos nas orientações dispensadas no grupo. Pois, normalmente são 

responsáveis pelo apoio e cuidado domiciliar. 

A participação no grupo proporcionou aos pacientes e acompanhantes a possibilidade 

de sanar dúvidas, compreender sobre a importância de adesão ao tratamento, além de 

fortalecer a integração junto à equipe multidisciplinar. 
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