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A pandemia relacionada ao sars-cov-2 (covid-19) transfigurou-

se em um problema de saúde mundial, com milhões de novos 

casos e óbitos a cada dia. Os pacientes oncológicos são mais 

suscetíveis a infecções devido à imunossupressão. A 

radioterapia é uma modalidade terapêutica no tratamento do 

câncer, sendo a radiodermite uma toxicidade comum 

necessitando de acompanhamento assistencial. O 

monitoramento à distância tornou-se uma ferramenta eficaz 

para promover a continuidade do cuidado. Neste contexto, 

visando minimizar o deslocamento do paciente, utilizamos 

como estratégia a alteração do fluxo de acompanhamento 

presencial dos pacientes com radiodermite após a alta do 

tratamento para o telemonitoramento. 

 

 

 

Descrever a experiência de um hospital oncológico (Cacon) da 

rede pública de saúde do Estado de São Paulo no 

telemonitoramento de radiodermite.  

 

 

 

Trata-se de um relato de experiência quanto ao 

telemonitoramento de radiodermite após o término do 

tratamento. Tal processo foi realizado pelo enfermeiro 

especialista da radioterapia para pacientes onde na alta do 

tratamento apresentavam radiodermite Grau 0 e Grau 1. O 

monitoramento foi realizado após 7 dias (D7) da alta do 

tratamento. Para os pacientes de hipofracionamento o 

monitoramento foi realizado no D7, D14 e D21 devido à 

probabilidade de efeitos colaterais tardios. Se em qualquer 

momento do telemonitoramento for identificado progressão da 

radiodermite, a partir do Grau 2, o paciente é convocado para 

avaliação presencial.  
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Após a implantação, entre abril e dezembro/20, foram 

realizados 540 atendimentos à distância. Com esta ação, 

diminuímos consideravelmente a exposição dos pacientes no 

ambiente hospitalar.  

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados corroboram que o telemonitoramento é uma 

ferramenta que possibilita manter a assistência segura.  

 

 

 

 

O telemonitoramento garantiu a continuidade dos cuidados e 

intervenções de forma individualizada e planejada evitando a vinda 

ao hospital diminuindo assim o risco de exposição ao vírus. 
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