Indicador: Incidência de Radiodermatites graus 3 e 4 em Unidade de
Internação e em paciente ambulatorial

Definição: Relação entre o número de casos novos de pacientes com radiodermatite
graus 3 e 4 em um determinado período e o número de indivíduos que receberm
radioterapia multiplicado por 100
Desmembrar internado e ambulatorial
Justificar ausência1 2
Grau 3 e 4 (justificar)
Modalidade de radioterapia

Equação para cálculo
Incidência de
Radiodermatite =
Graus 3 e 4

Nº de pessoas com radiodermatite 3 e 4 X 100
Somatória de pacientes ambulatoriais e internados que foram
=
submetidos
a radioterapia

Responsável pelo dado:

Enfermagem

Frequência de levantamento:
( ) Diário ( ) Semanal ( X )Mensal ( ) Anual

Dimensão da coleta:

Aplica-se a todas as unidades ambulatoriais e de internações que recebem pacientes que
forma submetidos a radioterapia ou em tratamento radioterápico

Observações:
As Radiodermatites são definidas como lesões semelhantes a queimaduras que
aparecem por volta da segunda semana de tratamento após exposição à radiação. Podem
ser agudas ou tardias. Provocam hipersensibilidade local, prurido, dor, perda da barreira
protetora e processo inflamatório. Ocorrem em diversas fases do tratamento, com
intensidade leve e podendo progredir até uma grau intenso que impossibilite a
continuidade do tratamento. (1, 4,5)
A radioterapia é um tratamento empregado em terapia adjuvante e neoadjuvante,
podendo causar 60% de complicações em pacientes de cabeça e pescoço

(2)

e cerca de

95% dos pacientes em tratamento de Radioterapia desenvolvem alguma forma de reação
na pele (3).
A gravidade das reações na pele dependem de fatores relacionados a radiação,
como área irradiada, dose total, técnica utilizada, esquema de fracionamento, volume
dos tecidos irradiados, associação a terapia antineoplásica e também dos fatores
relacionados ao paciente como idade, fumo, e doenças crônicas (4)
Considerar população sob risco:
•

todos os pacientes adultos e pediátricos submetidos a tratamento com
radioterapia exclusiva ou associado a outra modalidade de tratamento

•

pacientes com câncer de cabeça e pescoço em tratamento concomitante com
Terapia Antineoplásica

•

pacientes de Transplante de Medula Óssea que são submetidos a irradiação de
corpo total

As escalas de intensidade da lesão foram desenvolvidas em 1982 pelo Radiation
Therapy Oncology Group (RTOG). As radiodermatites são classificadas de 0 a 4
de acordo com a intensidade de reação da pele:
•
•
•
•

GRAU 0: sem sintomas
GRAU 1: eritema folicular fraco, epilação, descamação seca
GRAU 2: eritema folicular brando, descamação úmida;
GRAU 3: descamação úmida confluente, dobras de pele ou edema em casca de
laranja;

•

GRAU 4: ulceração, hemorragia e necrose

Grau

Descrição
Sem sintomas

RTOG - 0

Eritema folicular fraco, epilação, descamação seca

RTOG - I

Fonte: Radioterapia ACCamargo Cancer Center

Eritema folicular brando, descamação úmida

RTOG - II

Fonte: Radioterapia ACCamargo Cancer Center

Descamação úmida confluente, dobras da pele ou edema em “casca de
laranja”

RTOG - III

Fonte: Radioterapia ACCamargo Cancer Center

Ulceração, hemorragia e necrose

RTOG - IV

Fonte: Radioterapia ACCamargo Cancer Center
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