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RESUMO 

 

A atuação da equipe de enfermagem em Medicina Nuclear, em especial junto ao cliente com 

câncer de tireóide submetido ao tratamento com iodo radioativo, é temática pouco 

focalizada no contexto internacional.  Este estudo tem o propósito de trazer subsídios para o 

planejamento da assistência de enfermagem a essa clientela, tendo em vista a problemática 

de articular cuidados centrados nas necessidades dos clientes e as exigências de atendimento 

às normas de radioproteção. Os objetivos são: descrever as necessidades de ajuda 

expressas/manifestadas por clientes submetidos a radioiodoterapia, analisar os cuidados de 

enfermagem requeridos para atender a essas necessidades e propor bases para o 

gerenciamento do cuidado de enfermagem a essa clientela a partir de suas necessidades de 

ajuda. Como base conceitual foram adotadas as proposições de Carvalho (1980) sobre a 

Relação de Ajuda na Totalidade da Prática de Enfermagem. O método foi o estudo de caso 

representativo, longitudinal, descritivo, com abordagem qualitativa, no Serviço de Medicina 

Nuclear do Instituto Nacional de Câncer – Rio de Janeiro. Participaram do estudo vinte e 

quatro clientes adultos que pela primeira vez submetiam-se ao tratamento com iodo 

radioativo. Os dados foram produzidos a partir de setenta e cinco horas de observação 

participante e entrevista semi-estruturada, em três momentos que correspondem aos 

períodos pré, trans e pós-internação. Os resultados da investigação revelaram que os 

clientes, nos diversos momentos de sua trajetória para a radioiodoterapia, requerem da 

equipe de enfermagem cuidados relacionados a orientações para o autocuidado, apoio 

emocional e cuidados físicos nas contingências das necessidades referidas. Conclui-se que 

as necessidades expressas/manifestadas pelos clientes participantes do estudo indicam que 

as diretrizes para planejar os cuidados de enfermagem a essa clientela devem estar pautadas 

nas premissas de que: 1. o cuidado de enfermagem deve estar centrado nas necessidades dos 

clientes e, 2. a presença constante da enfermeira, junto aos clientes, com uma atitude de 

ajuda ao adotar a conversa e a escuta sensível, favorecem a superação dos obstáculos físicos 

determinados pelo isolamento dos clientes para a radioproteção.  

 

Palavras-chave: Enfermagem Oncológica, Medicina Nuclear, Planejamento de assistência ao 

paciente, Comportamento de Ajuda. 
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Nursing Care in Iodine Radiotherapy:  

An approach in the aid necessities of the customers 

 

ABSTRACT 

 

The performance of the nursing team in Nuclear Medicine, especially along to the customer 

with thyroid cancer submitted to the treatment with radioactive iodine, it is a thematic little 

focused in the international context. This study has the intention to bring subsidies for the 

planning of the assistance of nursing to this clientele, aiming the problematic of to articulate 

cares centered in the necessities of the customers and the attendance requirements to the 

radioprotection norms. The objectives are: to describe the necessities of aid express/revealed 

by customers submitted to the iodine radiotherapy, to analyze the nursing cares required to 

take care of to these necessities and to offer bases to the identified needs. As conceptual 

base was adopted the proposals of Carvalho (1980) about the Relation of Aid in the Totality 

of the Nursing Practical. The method was the representative study of case, longitudinal, 

descriptive, with qualitative boarding, in the Service of Nuclear Medicine of the National 

Institute of Cancer - Rio de Janeiro. Took part of the study, twenty and four adult customers 

who were submitted for the first time to the treatment with radioactive iodine. The data was 

produced from seventy and five hours of participant observation and half-structuralized 

interview, at three moments that correspond to the before, across and after periods of 

internment. The results of the inquiry had disclosed that the customers, at diverse moments 

of their trajectory for the iodine radiotherapy, require the well-taken care for the nursing 

team related to orientation for the self-care, emotional support and physical cares in the 

contingencies of the cited necessities. It was conclude that the express/revealed necessities 

by the participant customer of the study indicate that the lines of direction to plan the 

nursing care to this clientele must be based in the premises that: 1. the nursing care must be 

centered in the necessities of the customers and, 2. the constant presence of the nurse, along 

to the customers, with an attitude of aid when adopting the colloquy and sensible listening, 

favor the overcoming of the physical obstacles determined by the isolation of the customers 

for the radioprotection. 

 

Keywords:  Oncology Nursing, Nuclear Medicine, Patient care planning, Helping Behavior 
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CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 – Aproximação com a Problemática 

 

Ao longo da minha trajetória profissional como enfermeira, planejar cuidados que 

trouxessem satisfação aos clientes sempre esteve no foco da minha atenção.  A atuação em uma 

Maternidade da Secretaria Municipal de Saúde no Rio de Janeiro e como plantonista do serviço 

noturno do Instituto Nacional de Câncer – INCA durante quatro anos me possibilitou conviver 

com diferentes situações de cuidado entre a alegria da vida no nascimento, e em alguns 

momentos, numa atmosfera de desesperança e morte iminente. O que havia de comum era a 

certeza de que, como responsável pela gerência e liderança do processo de cuidar, eu precisava 

estar preparada para identificar as necessidades dos clientes e estabelecer o plano de ação mais 

adequado. 

A opção por trabalhar exclusivamente no INCA me direcionou para a área de oncologia. 

Fortalecida pela experiência adquirida em dez anos de atuação no serviço noturno como 

enfermeira líder e supervisora de plantão, além de sete anos atuando em nível ambulatorial, dos 

quais atualmente, há quatro anos como líder da equipe de enfermagem no Serviço de Medicina 

Nuclear do Instituto, ingressei em cursos de especialização e atualização na área da assistência e 

gerência em enfermagem Oncológica, para consolidação do conhecimento na especialidade.  

A presença exclusiva de uma enfermeira no serviço de Medicina Nuclear é uma situação 

recente na instituição, o que exigiu a busca para estabelecer as competências da equipe de 

enfermagem em vista dos cuidados a serem prestados neste cenário. 

A partir do ingresso no mestrado comecei a buscar meu objeto de estudo voltando-me 

para o gerenciamento de enfermagem nesta área tão carente de literatura nacional e 

internacional, específica para o trabalho do enfermeiro. Com o amadurecer das primeiras 
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caminhadas e as discussões no processo de orientação, fui levada a refletir sobre minha maior 

inquietação enquanto gerente de enfermagem na Medicina Nuclear no momento - o cuidado aos 

clientes que irão se submeter à radioiodoterapia. 

 Nesse processo tenho vivenciado os conflitos que perpassam os desafios de prestar uma 

assistência humanizada, centrada nas necessidades de clientes portadores de câncer de tireóide 

que serão submetidos à radioiodoterapia, ou seja, a administração da complementação 

terapêutica com iodo radioativo - Na¹³¹I.  Isso porque a atuação da equipe multiprofissional junto 

a esses clientes é conduzida, principalmente, na questão da radioproteção, onde o tempo de 

cuidado direto ao cliente deve ser o mínimo possível visto que esse representa a fonte de 

radiação após ter recebido o radiofármaco1. O que faz com que sejam estabelecidas rotinas 

visando proteger inclusive os profissionais como condição de preservação de sua própria saúde. 

Os clientes portadores de câncer de tireóide cadastrados no INCA seguem um protocolo 

de atendimento que leva aproximadamente, cinco a sete meses e tem início com a confirmação 

diagnóstica. No pós-operatório, os exames no ambulatório de Medicina Nuclear indicam a dose 

terapêutica de Iodo 131 a ser utilizada e, finalmente a internação para a radioiodoterapia, nos 

casos indicados. No entanto para o cliente externo, sua trajetória no Instituto inicia-se após 

encaminhamento do hospital de origem onde realizou a cirurgia ao Serviço de Triagem do INCA 

e, em seguida, ao Serviço de Medicina Nuclear. A partir de então seguirá o mesmo fluxo do 

cliente INCA, conforme apresentado na Figura1. 

No ambulatório nossa proximidade com o cliente é maior, a despeito da restrição 

necessária enquanto os clientes aguardam em uma sala especial de espera, conhecida como “sala 

quente” (ou dos injetados), na qual permanecem após terem recebido o radiofármaco, até o 

momento de serem encaminhados para a sala da Gamacâmara2.  Nessa situação as doses de 

                                                   
1 É a substância radioativa cujas propriedades físicas, químicas e biológicas fazem com que sejam apropriadas para uso em 
seres humanos. Podem ser introduzidas no organismo por via oral ou endovenosa. (CNEN) 
2 A sala da Gamacâmara é aquela que contém o aparelho que irá fazer a leitura externa da radiação e completar o exame, 
fornecendo a imagem.  
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radiação têm baixas atividades, porém ainda há a necessidade de se observar normas de 

radioproteção em relação aos profissionais e do público. Contudo, é possível criar mais 

oportunidades de aproximação com os clientes para estabelecer diálogo, fazer orientações e 

outros cuidados diretos. 

  

Figura 1 – Fluxograma de Atendimento do Cliente Candidato à Radioiodoterapia no serviço de 

Medicina Nuclear, INCA, RJ. 
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estabeleça desde o início dos preparativos para a internação, uma relação mais próxima que 

facilite a interação equipe – cliente durante internação e no período pós dose. 

 O quarto utilizado para a internação, também chamado de “quarto terapêutico”, tem suas 

diretrizes regidas pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear - CNEN, órgão normatizador e 

fiscalizador dos serviços de Medicina Nuclear no país.  Diretrizes que pontuam a obrigatoriedade 

de isolamento radioativo ao cliente que recebeu acima de 30 mCi Na ¹³¹I, com potencial em 

emissão radioativa. 

Com freqüência, observa-se que esses clientes chegam ao ambulatório no dia de sua 

internação verbalizando dúvidas, inseguranças e demonstrando ansiedade pelo tempo em que 

ficarão sozinhos no quarto.  Tal inquietação se justifica, pois, por uma média de 48 horas, ficarão 

restritos a um ambiente estranho a eles, sem a rotina de cuidados diretos, a não ser nas situações 

estritamente necessárias (prestar alguns cuidados como administração de medicação 

intramuscular ou verificar a pressão arterial, dentre outros). Porém, ainda assim, tais 

procedimentos devem ser realizados através de uma pequena janela na porta, sempre que 

possível. 

Em outras situações a exposição da equipe de enfermagem é inevitável quando necessita 

atender a alguma condição emergencial. Ocorre, por exemplo, quando as medidas de radiação no 

dia previsto para a alta hospitalar, ainda não se encontram dentro dos limites estabelecidos pelo 

CNEM para liberação do cliente e há necessidade de infusão de uma etapa de hidratação venosa, 

na tentativa de solucionar o problema. Neste caso, a instalação da hidratação é atribuição da 

enfermagem, que necessitará entrar no quarto e aproximar-se do cliente para o procedimento. O 

que gera alguma inquietação nos profissionais, quanto ao risco de biossegurança e, 

principalmente, incômodo nos clientes que estão cientes ao risco que expõem os profissionais.  

Diante dessa problemática, penso que é primordial criar condições para desenvolver uma 

assistência de enfermagem efetiva e desejada pelos clientes, numa perspectiva holística. Para tal 
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é fundamental compreender o universo em que estão inseridos, em suas buscas de resposta, nos 

caminhos das incertezas, para direcionar a terapêutica contra o câncer, observando os cuidados 

de biossegurança. 

Segundo Zanchetta (1993, p.7), “Cada homem tem sua própria percepção da 

enfermidade, suas expectativas e limitações, trazendo consigo sua bagagem cultural, suas 

experiências prévias e os efeitos de seu envolvimento com seu meio ambiente.” Nesse sentido 

essa autora ressalta que o profissional precisa conhecer qual o significado que a doença tem para 

o cliente; quais seus sonhos, conceitos, imagens, objetivos, esperanças e temores, além das 

conseqüências que tudo isso representa para ele e sua família (op.cit, p.9). O que nos conduz a 

objetivar estratégias que possam ajudar os clientes submetidos à radioiodoterapia a ter suas 

necessidades atendidas.  

Na tentativa de estabelecer algumas ações de enfermagem em consonância com a equipe 

multiprofissional do setor, foi criada uma rotina cujas bases estão pautadas na orientação do 

cliente para o autocuidado.  

O cliente chega pela manhã ao ambulatório, terceiro andar, e após a consulta médica e 

confirmação da internação, é conduzido pelo funcionário administrativo do serviço até a seção 

de internação e alta hospitalar localizada no térreo, onde são implementados os procedimentos de 

rotina. A seguir, encaminhado ao quarto terapêutico, no quarto andar, onde a equipe de 

enfermagem o aguarda. São os procedimentos de rotina da admissão, além das orientações 

quanto às ações de autocuidado e às medidas de radioproteção necessárias durante a internação.  

Mas apesar de toda atenção para receber o cliente e orientá-lo na tentativa de reduzir sua 

possível ansiedade e para que a internação possa transcorrer sem complicações, é preciso dar voz 

ao mesmo e fazê-lo participante do processo assistencial, ao expressar suas necessidades. 

Em diversas oportunidades compartilhei tal preocupação com outros profissionais da 

equipe, quando estávamos no posto de enfermagem observando os clientes pelo visor do monitor 
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e os víamos às vezes inquietos, andando pelo quarto; outras vezes imóveis com a televisão 

desligada, olhando como se para o nada. No que estariam pensando? O que poderíamos fazer 

para dar o apoio necessário? Nem sempre tinha a resposta para a equipe ou para minhas 

próprias inquietações. 

E no processo de gerenciar os cuidados de enfermagem a esses clientes concordo com 

Moreira (2002, p.12), quando alerta que “...apesar da necessidade de todo um “saber fazer”, o 

risco é desenvolver uma prática tecnificada, somente pautada por padrões e normas que não 

garantem, ao cliente, uma assistência holística e humanizada”.  

A preocupação em oferecer cuidados que contemplassem as necessidades dos clientes, 

levou-me a pensar em um momento de orientações junto a esses clientes. A idéia era de 

favorecer a aproximação com os clientes e destacar situações que oferecessem subsídios para 

identificar problemas de saúde-doença, prescrever e implementar medidas de enfermagem de 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação dos clientes, conforme destacam Maciel e Araújo 

(2003). 

Assim, com a consulta de enfermagem aos clientes da radioiodoterapia, foi possível 

estruturar melhor as orientações sobre procedimentos para o autocuidado durante a internação. 

Com a continuidade dessa atividade, os clientes apontavam aspectos que indicavam novas 

estratégias de ação. A título de exemplo, uma cliente emocionada, ao chegar à porta do quarto 

para a internação colocou-se dizendo que, se soubesse que o quarto era assim, (referindo-se à 

planta física), já lhe teria sido suficiente para não ter vivenciado trinta dias de sono intranqüilo, 

imaginando como seria o “quarto”, com tantas restrições. A partir desse episódio, algumas fotos 

do quarto eram mostradas nas consultas, tendo em vista que essas ocorrem nas quartas ou 

quintas-feiras, dias em que os quartos estão ocupados e não podem ser visitados.  

O formulário de registro da consulta de enfermagem consta de identificação do cliente, 

caracterização de hábitos e costumes, cotidiano de manipulação de possíveis produtos que 
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contenham iodo3, hábitos alimentares, ingesta hídrica, eliminações fisiológicas, história de 

alergias, mobilização autônoma, grau de compreensão das orientações, histórias de claustrofobia, 

medo de escuro, pânico noturno, histórias de depressões ou passado de tratamento psiquiátrico. 

Enfim, a intenção era coletar o máximo de informações para determinar, inclusive, o quarto que 

deverá ser ocupado por cada cliente. 

Após algum tempo, para os integrantes da equipe de enfermagem, ficou constatada a 

diferença nas atitudes e manifestações de ansiedade daqueles clientes que chegavam para a 

internação, quando e se já haviam sido atendidos em consulta de enfermagem, eles chegavam 

mais tranqüilos e mostravam-se confiantes durante a internação, assimilando as orientações para 

o autocuidado com maior facilidade. 

No entanto, proceder à consulta de enfermagem nestes moldes, ainda não contemplava 

um atendimento holístico ao cliente e sua família. Vê-lo “comportado” durante a internação e, 

aparentemente tranqüilo, não nos assegurava a ajuda e o atendimento de suas necessidades. 

À vista destas colocações, e baseada no entendimento de que “a assistência de 

enfermagem, como resposta diretamente voltada para as necessidades dos clientes, configura-se 

como relação de ajuda(...) e se conforma aos termos do compromisso social” (Carvalho, 1980, 

p.60), assumimos que as necessidades devem orientar o planejamento assistencial.  

Tenha-se em vista que o planejamento assistencial é indispensável para a enfermeira 

organizar, executar e avaliar as ações de enfermagem visando o alcance dos objetivos. Fugita & 

Farah ( 2000),  Nesse aspecto, porém, para o efetivo  planejamento da assistência, é preciso 

reconhecer a política e a estrutura organizacional, os recursos disponíveis, além das necessidades 

específicas e perfil da clientela.  

Castilho & Gaidzinsk (1991), afirmam que conhecer as necessidades dos clientes é 

fundamental, mas é preciso também determinar o método de assistência de enfermagem a ser 

                                                   
3É importante conhecer o contato do cliente com iodo em suas diversas formas, pois ele precisará restringi-los como pré-
requisito para o tratamento, 30 dias. É preciso que o tecido existente para o tratamento, ávido por iodo, esteja livre e, 
portanto incorpore o iodo radioativo (INCA, 2002, p.188). 
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utilizado. E é imprescindível dar voz ao cliente que conhece suas necessidades e prioridades 

ressaltando a importância de compreendê-lo como um ser histórico e complexo pelas suas 

dimensões bio-psico-sócio-espiritual e, que se encontra, muitas das vezes, fragilizado pela 

doença e efeitos do tratamento, tal como destaca Oriá et al (2004).  

Diante dessas colocações, entendemos que é necessário privilegiá-lo como pessoa que, 

está em constante transformação no processo de autoconhecimento e adaptação às situações 

impostas por modificações no seu ambiente social (Moreira & Carvalho, 2004). 

No intuito de oferecermos assistência de enfermagem para atender às necessidades de 

ajuda expressas/manifestadas pelos clientes buscamos, então, neste estudo, as bases para o 

gerenciamento do cuidado de enfermagem em radioiodoterapia, partindo das necessidades dos 

clientes. 

No entendimento de Bonevski et al (2000) em estudos acerca da morbidade de pessoas 

com câncer os três principais enfoques adotados são qualidade de vida, satisfação dos clientes e 

avaliação das necessidades. 

Para os outros autores, os estudos de avaliação das necessidades apresentam como 

principais vantagens: favorecem acesso direto às necessidades de ajuda percebidas pelos clientes; 

possibilitam a identificação da magnitude das necessidades e prioridades para o atendimento 

pelos serviços; e possibilitam a identificação do nível de necessidades de indivíduos ou grupos 

de clientes com indicação potencial para prevenção e redução de problemas, assegurando uma 

intervenção mais adequada. 

Assim, foi delineado como objeto de estudo as necessidades de ajuda 

expressadas/manifestadas por clientes submetidos à radioiodoterapia, como base para o 

gerenciamento do cuidado. 
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Foram consideradas as seguintes questões norteadoras: 

• Quais as necessidades de ajuda expressas/manifestadas por clientes submetidos à 

radioiodoterapia 

• De que modo a enfermeira pode atender às necessidades de ajuda desses clientes? 

 Responder a tais questões permite direcionar melhor o olhar da enfermeira para a 

organização do processo assistencial, na medida em que “o compromisso com um 

comportamento de ajuda pode conduzir o trabalho da equipe para ações mais condizentes com 

as necessidades dos clientes,(...) assim como a busca pela organização de um ambiente 

terapêutico pode favorecer o desenvolvimento dessas ações” Moreira & Carvalho (op cit, p 

357). 

Os seguintes objetivos foram estabelecidos: 

 

• Descrever as necessidades de ajuda expressas/manifestadas por clientes submetidos à 

radioiodoterapia. 

• Analisar os cuidados de enfermagem requeridos diante das necessidades 

expressas/manifestadas pelos clientes. 

• Discutir as bases para o planejamento da assistência de enfermagem diante das 

necessidades manifestada/expressas pelos clientes. 

1.2 – Relevância e Justificativa  

A presença do profissional de enfermagem no cenário de Medicina Nuclear no Brasil, é 

regulamentada pela Resolução COFEN-211/98 que dispõe sobre a atuação dos profissionais de 

enfermagem que trabalham com radiação ionizante em Radioterapia, Medicina Nuclear e 

Serviços de Imagem. Ao enfermeiro cabe planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar as 

atividades, alicerçados na metodologia assistencial de enfermagem; participar de protocolos 

terapêuticos de enfermagem; assistir de maneira integral aos clientes e suas famílias tendo como 
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base o código de ética dos profissionais de enfermagem e a legislação vigente; promover e 

participar da integração da equipe multiprofissional; formular e implementar manuais técnicos 

operacionais para a equipe e manuais educativos aos clientes e familiares; dentre outras 

competências (Brasil/COFEN, 1998).  

No interesse de buscar subsídios para melhor entendimento da prática da enfermagem 

nessa área de atuação foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto no período de 

1980 a 2006, na base de dados LILACS, MEDLINE, BDENF e portal de publicações da Capes. 

Pôde-se identificar que as publicações privilegiam, em sua totalidade, a descrição de rotinas 

estabelecidas quanto aos cuidados de radioproteção a serem adotados pela equipe de 

enfermagem e multiprofissional. 

 Os estudos apresentados por Clarke et al (1992) e Jankowski (1992), trazem as primeiras 

contribuições para a prática das enfermeiras em Medicina Nuclear em hospitais de Londres e 

Boston, cujo enfoque na proteção radiológica para a equipe e os clientes inclui a regulamentação 

naqueles países. 

No Brasil, a publicação de Nischimura et al (1999) traz as primeiras descrições acerca da 

assistência de enfermagem em unidade de Medicina Nuclear. Dentre as atribuições da enfermeira 

no gerenciamento da unidade e assistência aos clientes, incluía-se o ítem eluição4 do gerador. 

Porém, cabe ressaltar que tal atividade não está contemplada na Resolução COFEN 211/98, e 

sim estabelecida como atribuição do farmacêutico de acordo com o Decreto nº 85.878 de 

07/04/1981 do Exercício Profissional do farmacêutico. Mas não cabe aqui a colocação de uma 

dúvida frente a um juízo de valor, pois sabemos das lutas que as enfermeiras têm enfrentado para 

se colocarem no mundo do trabalho.  

Os estudos de Campomar et al (1996 ),Kirchhof & Flor (2004) e Bonfadini et al (2004), 

apresentados em eventos científicos de enfermagem no país,  já focalizam os cuidados gerais aos 

                                                   
4 Termo técnico que implica a manipulação do gerador para a retirada do material radioativo, e preparo do radioisótopo a 
ser administrado, de acordo com os diferentes exames e terapêuticas, sendo atribuição do radiofarmacêutico. 
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clientes em radioiodoterapia e as funções gerais do gerente de enfermagem em Medicina 

Nuclear.  

Nessa mesma linha de raciocínio, outros estudos trazem algumas distinções dos cuidados 

de radioproteção como Mateus (2000), onde contempla a descrição das rotinas no preparo do 

quarto para os clientes submetidos à radioiodoterapia; enquanto de outra forma, Rebelo et al 

(2002) destacam os cuidados de radioproteção necessários ao lidar com clientes acamados, com 

sonda vesical ou ostomizados, durante a internação.  

No que se refere ao controle do ambiente, o manual de instruções do Serviço de 

Medicina Nuclear do University Hospital of Southern Califórnia (2002), propõe medidas de 

precaução para manipulação de excretas, sangue e roupas dos clientes, além de cuidados com 

aparelhos de uso comum como o esfignomanômetro e cuidados nas situações suspeitas de 

contaminação. Tais cuidados estão em consonância com os que praticamos em nossa unidade e 

basicamente atentam para as questões de radioproteção, quais sejam local apropriado para 

descartar lixo acondicionado em saco plástico, sinalização do local suspeito de contaminação, 

dentre outros. 

Contudo, esses estudos contribuíram não apenas com descrições desses cuidados, há 

grande preocupação dos autores em contemplar estratégias para intervenções de enfermagem 

junto aos clientes. É unânime o alerta para as necessidades de orientação aos clientes e 

familiares, muito importantes no preparo para a internação com o objetivo de minimizar as 

intercorrências, para promover a melhor interação durante a internação, além de que pode 

diminuir os riscos de exposição e contaminação do pessoal e do ambiente (Mateus, op. cit; 

Rebelo et al, op. cit).  

 Quanto a esse aspecto há referência, na literatura internacional, aos procedimentos de 

enfermagem junto aos clientes em radioiodoterapia no manual para orientação da equipe de 

enfermagem do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Universitário REINA SOFÍA, de 
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Córdoba.  As condutas descritas para a assistência de enfermagem aos clientes envolvem a 

utilização de um folheto com instruções prévias à internação em relação à dieta e restrições; 

orientações para o dia da internação, para o período de internação e para o período pós-dose 

imediato e longo prazo. É focalizada também a vida reprodutiva dos clientes, com recomendação 

para evitar a gravidez. Para as mulheres, durante o período de pelo menos 12 meses, e quanto 

aos homens, em torno de seis meses pós-dose terapêutica ( Gómez e col. 2003). 

Diante da complexidade que envolve o cuidar desses clientes, faz-se necessário 

aprofundar as discussões acerca das habilidades necessárias para implementar intervenções a 

partir das competências estabelecidas para as enfermeiras, nessa área de atuação no contexto 

internacional.  

Sobre o assunto, um grupo de enfermeiras inglesas vinculadas à British Nuclear Medicine 

Society desenvolveu um estudo que apontou à necessidade de que a enfermeira que atua nessa 

especialidade deve ter conhecimentos gerais sobre Medicina Nuclear. Além disso, deve 

desenvolver habilidades para: ajustar-se frente às situações que emergem no cotidiano; ser 

flexível para congregar necessidades de clientes e requisitos dos procedimentos a serem 

executados; avaliar as situações apresentadas e os riscos para os clientes e a equipe; ter 

motivação para investir no conhecimento da especialidade; contribuir para o treinamento de 

novos profissionais; e, o mais importante, desenvolver sua prática com bom humor (GARNER & 

JOHNSON, 2005).  

As enfermeiras associadas a esse grupo têm estimulado eventos para reunir os pares e 

estabelecer um padrão de assistência para a categoria, visando compartilhar as experiências da 

prática e, com isso, oferecer suporte para estabelecer um padrão de assistência adequado ao 

profissional desta área.  

A esse respeito, um avanço na especialidade pode ser evidenciado com a inclusão de 

intervenções de enfermagem elaboradas por enfermeiras da American Radiological Nurses 
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Association, na terceira edição da Classificação das Intervenções de Enfermagem - NIC 

(McCloskey & Bulechek, 2004). As setenta e uma intervenções classificadas nessa área 

abrangem cuidados para atendimento de necessidades fisiológicas, emocionais e de aprendizado 

dos clientes além de incluirem atividades administrativas. Das intervenções mencionadas 

percebem-se aproximações com a prática na área de radioiodoterapia. Contudo, é primordial 

ouvir os clientes para identificar, com mais propriedade, suas necessidades e, assim, contribuir 

com um conhecimento que reflita uma peculiaridade assistencial imprescindível para aperfeiçoar 

a prática. 

A experiência prática enriquecida pela leitura dos estudos produzidos, no período 

estudado, confirma que em Medicina Nuclear a questão mais inquietante é a da proteção 

radiológica. As rigorosas medidas influenciam o cotidiano da assistência de enfermagem e 

revelam um ambiente desafiador à execução dos princípios básicos do cuidar. Nesse cenário, a 

enfermeira precisa ter criatividade para conduzir a equipe a uma atuação de qualidade e presteza, 

condições indispensáveis diante dos riscos biológicos da radiação. 

Nesse sentido, o pressuposto é de que o cuidado ao cliente a ser submetido à 

radioiodoterapia, requer uma atitude que favoreça o apoio e as informações necessárias ao 

autocuidado. O que requer, em primeira instância, conhecer as necessidades dos clientes para 

subsidiar as ações de enfermagem no âmbito do trabalho da equipe multiprofissional. 

Com base nas leituras realizadas, pode-se dizer que os estudos referidos, em sua maioria, 

configuram-se em relatos de experiência e revisão de literatura para elaboração de normas e 

rotinas. Não foi possível identificar nos textos consultados, produção acadêmica de enfermagem 

que ressaltasse a temática como aqui apresentada. Ainda contemplando o assunto pela 

perspectiva da enfermagem acerca das necessidades de ajuda dos clientes, a pretensão da 

investigação em tela parece-nos devidamente justificada. 
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CAPÍTULO II - CÂNCER DE TIREÓIDE: QUESTÕES DE INTERESSE PARA A 

ENFERMAGEM  

 

2.1- A Glândula Tireóide e sua importância na manutenção da saúde 

A glândula tireóide está localizada abaixo da laringe, de cada lado da traquéia e à sua 

frente. Esta glândula secreta os hormônios tireoidianos que influenciam a taxa metabólica 

estimulando quase todos os tecidos do corpo para que eles produzam proteínas e ainda através do 

aumento da quantidade de oxigênio utilizado pelas células (GUYTON & HALL, 1997). 

A secreção da tireóide é controlada por um mecanismo complexo de ajuste da 

concentração dos hormônios tireoidianos necessários ao equilíbrio hemodinâmico. Nesse 

processo, o hipotálamo secreta o hormônio liberador de tireotropina, que desencadeia a produção 

do hormônio estimulante da tireóide pela glândula hipófise anterior. Tal mecanismo, por 

retroalimentação negativa, visa favorecer que a tireóide possa captar e processar o iodo para 

produzir os hormônios. À medida que esses hormônios são utilizados, parte do iodo neles 

contidos retorna à tireóide e é reciclado para produzir mais hormônios (op. cit.). 

Os hormônios tireoidianos são encontrados sob duas formas.  A tiroxina (T4), produzida 

na glândula tireóide atua sobre o aumento da taxa metabólica do organismo. No fígado e em 

outros órgãos, ela é convertida na forma metabolicamente ativa, a triiodotironina (T3). Esta 

conversão produz aproximadamente 80% da forma ativa do hormônio, que se encontra 

firmemente ligada a proteínas no sangue. Os 20% restantes são produzidos e secretados pela 

própria tireóide. Assim é mantida a taxa de hormônios tireoidianos necessária para a manutenção 

metabólica estável (op. cit.).  

  A tireóide, sob ação dos hormônios por ela produzidos, exerce influência nos 

mecanismos orgânicos incluindo efeitos sobre o metabolismo basal, lipídico e dos carboidratos; 
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sobre o peso corporal; sobre o sistema cardiovascular e respiratório; e sobre os sistemas nervosos 

central e periférico, determinando diferentes sintomas nas situações de hipo ou hipertiroidismo. 

O hipotireoidismo ocorre quando a tireóide encontra-se hipoativa, ou seja, a produção de 

hormônios tireoidianos é baixa. A causa principal decorre de doença inflamatória - tireoidite de 

Hashimoto, em que as áreas funcionais da glândula são destruídas gradualmente. Além desta, o 

hipotireoidismo pode ocorrer como complicação de tratamento do hipertireoidismo com iodo 

radioativo ou cirurgia.  Em alguns países subdesenvolvidos a carência crônica de iodo na dieta, 

ainda tem sido indicada como fator determinante da doença. Mais raramente as causas estão 

relacionadas à história familiar e de deficiência nos mecanismos de regulação hipotálamo-

hipófise. 

As manifestações clínicas do hipotireoidismo são sutis e graduais e podem ser 

inespecíficas. São freqüentes os sinais como mialgia, artralgia e câimbras; dores de cabeça e 

menorragia; bradicardia; voz rouca e fala lenta; palidez, face edemaciada com queda das 

sobrancelhas e pálpebras caídas; intolerância ao frio; cabelos ressecados, mais finos e escassos; 

pele áspera, seca e, algumas vezes, com descamação; unhas quebradiças.  Em uma fase mais 

acentuada podem aparecer, edema periférico, constipação, dispnéia e ganho de peso. Pode haver 

também distúrbios psiquiátricos, tais como, depressão, demência, mudança de personalidade e 

raramente, psicose. 

As manifestações clínicas do hipotiroidismo implicam em intervenção até mesmo na vida 

social do cliente que, dependendo de seu grupo, por vezes pode sentir-se deslocado visto que, 

por suas limitações físicas, está impedido muitas vezes, até mesmo, de participar de uma 

conversa com assuntos que demandem grande exercício mental (SBEM, op cit). 

O hipertireoidismo ocorre quando a tireóide encontra-se hiperativa, produzindo um 

excesso de hormônios. As causas incluem reações imunológicas (Doença de Graves), tireoidite, e 

adenomas. A hiperatividade da tireóide pode resultar em: aumento da freqüência cardíaca, 
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hipertensão arterial e palpitação; pele úmida e aumento da sudorese; agitação, tremores e 

nervosismo; insônia; aumento do apetite e perda de peso; diarréia e aumento da freqüência de 

evacuações; fraqueza; espessamento da pele; edema peri-orbital, olhos protuberantes, 

avermelhados e edemaciados; sensibilidade dos olhos à luz; além de olhar fixo constante e 

confusão mental. É importante ressaltar que arritmias cardíacas são observadas mais 

freqüentemente em idosos. 

O entendimento acerca da importância da glândula tireóide para a manutenção da saúde e 

da complexidade que envolve seus mecanismos de regulação, bem como a abrangência dos 

efeitos das alterações de sua função, desperta a reflexão para necessidade de formas mais 

abrangentes de assistir os clientes que apresentam algum distúrbio de sua função. Isso, porque é 

preciso cuidar dos clientes com um olhar que vá além de um sintoma específico. Além do mais, 

o processo do adoecimento é enfrentado de forma diferenciada por cada indivíduo, 

principalmente porque a compreensão de sofrimento e as percepções diante da doença sofrem 

variações culturais, de acordo com as relações entre as experiências subjetivas e seu 

reconhecimento social. O que determina distintas necessidades de ajuda. 

 

2.2 - Dados epidemiológicos, fatores de risco e prognóstico do câncer de tireóide 

       

    A origem do câncer é tão antiga quanto a história do homem. Cerca de 400 aC na Grécia, 

Hipócrates foi o primeiro a descrever as palavra “carcinos” e “carcinoma”, definindo, naquela 

época, o câncer como uma doença de mau prognóstico (COELHO, 2003). 

 O câncer é hoje a segunda causa de morte no Brasil, sendo o primeiro lugar para as 

doenças cardiovasculares. O problema do câncer está em franco crescimento, assumindo 

características de problema de saúde pública, considerado assim quando uma doença representa 

causa freqüente de morbidade e mortalidade, mesmo existindo métodos eficientes para sua 
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prevenção, controle e também, quando objeto de campanha e/ou programa destinado a sua 

erradicação indo além do tempo previsto. (COELHO, op. cit) 

            A estimativa de incidência e mortalidade por câncer no Brasil projetado para o ano de 

2006 pelo Instituto Nacional de Câncer é de aproximadamente 472.050 novos casos. Sendo os 

mais freqüentes, pulmão e próstata no homem e, na mulher, de mama e de colo de útero 

(BRASIL, 2006). 

 No âmbito das doenças neoplásicas, o câncer de tireóide é considerado a neoplasia mais 

comum do sistema endócrino, que ocorre na faixa etária entre 25 e 65 anos, com maior 

prevalência entre as mulheres. Sua classificação histopatológica inclui carcinomas tireoidianos 

diferenciados - papilífero e folicular; e carcinomas não-diferenciados – anaplásico e carcinomas 

medulares. (BRASIL, 2002; MURAD & KATZ, 1996).  

Estudos internacionais realizados pela International Agency for Research on Cancer, 

indicam que foram previstos, para o ano de 2002, 141.013 casos novos de câncer de tireóide e 

35.575 óbitos por essa causa nos países da América do Norte, Europa, África e América do Sul 

(COELI et al, 2005).  

No Brasil, recente estudo realizado por Coeli et al (op. cit) acerca da incidência e 

mortalidade por essa neoplasia entre 1980 e 2001 nas cidades que contam com Registro de 

Câncer de Base Populacional, revelou que houve um crescimento das taxas de mortalidade a 

partir da faixa etária de 30 a 39 anos, com valores mais elevados para o sexo feminino no 

período analisado. Os resultados revelam ainda que os maiores valores de taxa de mortalidade 

para os homens foram observados em Recife e, para as mulheres, em Goiânia. Quanto à 

incidência, o estudo evidenciou que as menores taxas foram identificadas nas cidades de Belém, 

Porto Alegre, Recife e Salvador para ambos os sexos. 

De acordo com registros da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo – 

SBEM, nódulos tireoideanos são encontrados em 10% da população adulta, sendo benignos em 
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mais de 90% dos casos. Tal constatação pode ser considerada sob dois pontos de vista. O 

primeiro é que além da baixa incidência de malignidade, segundo dados da SBEM e INCA, 

ações para o diagnóstico precoce devem ser estimuladas, visto que cerca de 85 a 90% dos 

clientes apresentam uma excelente sobrevida e cura pós-tratamento.   

Por outro lado, o tumor de tireóide é geralmente de evolução lenta, passando muitas 

vezes, despercebido ao longo da vida. Além disso, na maioria dos casos, é descoberto pelo 

próprio cliente através do auto-exame. Fator importante no direcionamento de ações de 

orientação da população quanto aos fatores de risco e modalidades para diagnóstico e tratamento. 

 Os estudos mostram que os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de tireóide 

incluem a exposição a radiações, história familiar, deficiência de iodo, e afecções tireóideas 

benignas prévias (Brasil, 2002, op.cit; Rodriguez et al; 2005 ). Para Coeli et al (op cit), outros 

fatores de exposição, tais como ingesta de iodo, tabagismo, consumo de álcool e história 

menstrual e reprodutiva, têm sido investigados, porém faltam evidências mais absolutas que 

comprovem tal relação. 

                                                

2.3 -- Diagnóstico e Tratamento 

Tendo em vista a magnitude do câncer de tireóide no Brasil e no contexto internacional, 

foi estabelecido pelo Ministério da Saúde/INCA condutas para nortear as intervenções para 

diagnóstico e tratamento de clientes com câncer de Tireóide no Brasil. 

A avaliação clínica para diagnóstico do câncer de tireóde comumente identifica lesão 

nodular da tireóide, ou aumento de volume de doença pré-existente. A evolução pode ser lenta 

nos carcinomas papilíferos e, extremamente rápida nos carcinomas anaplásicos. As queixas dos 

clientes com indicações de malignidade podem incluir rouquidão persistente, linfonodos 

regionais aumentados de volume e nódulos tireoidianos de consistência endurecida (MURAD & 

KATZ, op. cit). 
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Os exames de avaliação são determinados pela confirmação diagnóstica (realizada 

através de ultra-sonografia da glândula tireóide, dosagem sérica de calcitonina e punção 

aspirativa por agulha fina para exame patológico); determinação da extensão da doença 

(palpação da tireóide e linfonodos cervicais, laringoscopia indireta, cintilografia tireoidiana, 

radiografia e tomografia computadorizada do tórax e mediastino, cintilografia de corpo inteiro 

com 131 I; e avaliação das condições clínicas do cliente (exames físicos e laboratoriais de rotina, 

dosagem sérica de T3, T4, TSH e calcitonina) (BRASIL, 2002, op. cit)). 

Objetivando um consenso que poderia determinar a melhor evolução para o cliente, as 

condutas estabelecem que a modalidade terapêutica para o câncer de tireóide varia com o tipo 

histopatológico e o estadiamento clínico do tumor. Em linhas gerais é utilizada a cirurgia 

(lobectomia com istmectomia ou tireoidectomia total), a radioterapia para tumores não captantes 

de iodo e a radioiodoterapia para tumores captantes como complementação terapêutica (ibid). 

Na especificidade do interesse deste estudo, cabe maior ênfase ao tratamento com a 

radioiodoterapia que, combinada à cirurgia, produz resposta satisfatória, promovendo elevada 

taxa de sobrevivência e cura, em torno de 90% dos casos.  Está indicada para aqueles clientes 

com diagnóstico de carcinoma diferenciado de tireóide (papilífero e folicular), com doença 

residual operatória, metástases à distância, linfonodos cervicais e mediastinais após a excisão 

cirúrgica, recidiva tumoral e invasão vascular e da cápsula glandular (op cit).  

O tratamento com iodo radioativo é de comprovada eficácia, porém também é objeto de 

várias controvérsias, como a dose ablativa a ser administrada ou em relação ao tratamento actínio 

e quanto às suas complicações no futuro, “principalmente por tratar-se de um tumor em 

pacientes jovens, podendo acometer inclusive as crianças”. Essas complicações são difíceis de 

aferir, já que, segundo o INCA, é necessário um longo acompanhamento destes clientes, o que 

nem sempre é possível, existindo a possibilidade do aparecimento de uma recidiva tumoral até 

30 anos após o tratamento inicial. 
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O protocolo de tratamento com iodo radioativo utilizado no INCA foi elaborado em 

parceria com o Hospital dos Servidores do Estado e já sofreu algumas alterações (BRASIL, 

2002, op. cit). 

Em seu primeiro contato com o Serviço, o cliente é acompanhado pelo médico 

endocrinologista responsável, sendo revisado em prontuário ou, caso ele tenha sido encaminhado 

de outra instituição, lhe é solicitado que traga o relatório cirúrgico e o laudo histopatológico 

(com lâminas ou bloco para revisão no serviço de Patologia do INCA). 

              No primeiro momento, Fase I - Diagnóstica, são solicitados pelo endocrinologista 

responsável, vários exames como: cintilografia de tireóide e captação de ¹³¹I nas 24 horas; 

cintilografia de corpo inteiro com 5mCi de ¹³¹I; RX de tórax, pesquisando metástases; prova de 

função respiratória, nos casos de metástases pulmonares, para avaliar a contra-indicação do 

tratamento actínico; Hemograma e dosagens séricas de cálcio e fósforo; dosagens séricas de 

TSH e Tireoglobulina. 

Em um segundo momento, chamado pelo Instituto de Fase II - Terapêutica, é definida a 

dose ablativa, 100mCi (se a captação de radioiodo nas 24 horas for entre 5 a 10% e se menor que 

5% e, após o rastreamento de corpo inteiro, for positivo apenas em região cervical), ou dose 

terapêutica de 150 a 200mCi ( se a captação de radioiodo nas 24 horas for menor que 5% e após 

proceder ao rastreamento de corpo inteiro for positivo à distância ), em discussão do caso entre 

os médicos endocrinologistas e nucleares. 

Nesses casos, o cliente ficará sob internação em quarto especial, com isolamento 

radiológico (Brentani, 2003). Só será liberado após radiometria a 1 metro, igual ou inferior a 5 

mR/h. Após 7  a 10 dias de tratamento, é realizado um novo rastreamento de corpo inteiro, pós-

dose, para evidenciar possíveis metástases não detectadas anteriormente. Após seis meses nova 

avaliação é realizada sob vários exames e se os resultados forem considerados normais, nova 

avaliação é agendada 12 meses após (BRASIL, 2002, op. cit). 
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Para o tratamento, o cliente deverá abster-se, por 30 dias, do hormônio sintético que faz 

uso diariamente, para suprir a ausência da sua tireóide. Para muitos, a abstenção a este hormônio, 

produz transtornos relatados como: fraqueza nas pernas, pensamento lento, dificuldade de 

compreensão, sonolência, agitação, constipação intestinal, dentre outras sintomatologias, 

compatíveis com o hipotireoidismo.  Neste período, a reposição do hormônio tiroidiano é feita 

com L-tiroxina e o cliente é mantido sob seguimento clínico em intervalo de acordo com suas 

condições clínicas gerais.  

Nesses casos a enfermeira precisa estar atenta para essas manifestações e junto ao cliente 

tranqüilizá-lo, estimulando-o a encontrar alternativas para as suas dificuldades, compreendendo 

que ao término da terapia com o iodo radioativo, ele poderá voltar a utilizar o hormônio sintético 

e esses sintomas serão amenizados. 
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III – ABORDAGEM CONCEITUAL E METODOLÓGICA 

 

                  3.1 – Bases Conceituais 

             Como base conceitual utilizamos a concepção de relação de ajuda como eixo norteador 

para compreender o objeto de estudo e fundamentar a atitude da equipe ao prestar os cuidados 

necessários aos clientes submetidos à radioiodoterapia, para as necessidades 

expressas/manifestadas  

 Cunha (1982, p 24) apresenta o sentido etimológico da palavra ajuda como ad+jutare, 

ad+juvare que indica o ato de auxiliar, colaborar, amparar, facilitar ou socorrer alguém diante de 

alguma necessidade.  Para o autor “a ajuda é uma ação que acontece numa relação e se 

consolida no acompanhamento”. 

A Teoria da Relação de Ajuda foi formulada por Carl Rogers, na década de sessenta do 

século passado, sob a influência do pensamento humanista de Martin Buber, baseado na 

concepção de diálogo e na relação EU-TU que fundamentam o sentido e a reciprocidade no 

encontro entre as pessoas. (MOREIRA & CARVALHO, 2004).  

Na concepção rogeriana (1974, p. 43), a Relação de Ajuda é aquela em que “pelo menos 

uma das partes procura promover na outra o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, um 

melhor funcionamento e uma maior capacidade de enfrentar a vida, ao reconhecer seus 

recursos internos latentes”.  

Para Moreira&Carvalho (op cit) a enfermagem é entendida com base em uma filosofia de 

ajuda no decurso de sua história, desde Florence Nightingale quando estabeleceu o princípio de 

que a enfermagem deve auxiliar no processo restaurador da saúde das pessoas. A partir de tal 

princípio a concepção da ajuda tem sido apontada como base para o saber-fazer da enfermagem, 

nas proposições teóricas de Virgínia Henderson, Dorothéa Orem, Dorothy Johnson, Imogenes 

King, Sister Callista Roy, Ernestine Wiedenback, Wanda Horta, Josephine Paterson e Loretta 
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Zderad, com maior destaque aos modelos interacionistas propostos por Hildegard Peplau, Ida 

Orlando e Jean Watson.  

Para as autoras (op cit), a relevância da relação de ajuda para a enfermagem foi 

discutida no Brasil, por ocasião do 32º Congresso Brasileiro de Enfermagem, em 1980 que 

representou um marco para reflexões iniciais e estímulo à realização de pesquisas nas quais as 

enfermeiras têm utilizado a relação de ajuda na base de suas práticas em diversos contextos da 

prática assistencial. 

Na área de oncologia, os estudos realizados por Azevedo et al (2000), Bertoncelo et al 

(2002), Moreira (2002) e Bobroff et al (2003), descrevem as experiências de interação dos 

profissionais da equipe de enfermagem com os clientes nos cenários hospitalar e ambulatorial, 

focalizando a relação de ajuda a partir de distintos referenciais teóricos.  

Nos estudos referidos foi ressaltado o entusiasmo dos autores diante dos resultados 

obtidos, com destaque à possibilidade de crescimento mútuo. Por outro lado, apesar do interesse 

e empenho individual, para o estabelecimento da relação de ajuda foi ressaltado que fatores 

relacionados à organização e estrutura da assistência podem ser impeditivos para a 

implementação do cuidado de enfermagem pautado nessa perspectiva.  

Com base nas reflexões supramencionadas e, considerando o interesse deste estudo em 

propor bases para o planejamento assistencial de clientes submetidos à radioiodoterapia a partir 

de suas necessidades de ajuda, optamos por adotar como referência as proposições de Carvalho 

(1980) descritas em “A Relação de Ajuda na Totalidade da Prática de Enfermagem”. A autora 

destaca que para implementação da Relação de Ajuda na prática da enfermagem, dois aspectos 

precisam ser considerados: de um lado, o conjunto das ações de todos os que participam do 

esforço da enfermagem,  “as categorias exercentes” e, de outro lado, “os espaços – 

institucionalizados ou não – onde essas ações se realizam”. Isso porque, para a autora “a 

assistência de enfermagem, dá vida ao conjunto, ao tempo que congrega assistentes e assistido... 
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e só têm sentido quando funcionam integrados e segundo os termos da Relação de Ajuda” (op. 

cit, p. 70). 

Nesse sentido, Carvalho considera que “a assistência de enfermagem, como resposta 

diretamente voltada para as necessidades dos clientes, configura-se como relação de ajuda”. 

Para tal é necessário traçar um caminho para promover esta relação de ajuda no cotidiano “como 

apoio às condições de ajustamentos e como recurso facilitador de mudanças no estilo de vida 

das pessoas”. Além disso, é fundamental fortalecer nosso posicionamento diante do cliente, da 

equipe e de nós mesmos. Isso porque, para a autora, “o relacionamento interpessoal positivo é 

imprescindível, através do confronto de experiências, da empatia e da reciprocidade” (ibid).   

 Na proposição de Carvalho pode-se apreender como a Relação de Ajuda é compreendida 

nos conceitos de enfermagem, cliente, saúde e ambiente. Para a autora, enfermagem “é uma das 

profissões de ajuda dedicada ao bem estar do ser humano,... É a ciência e a arte de ajudar 

pessoas, grupos e coletividades, quando não capacitados a autocuidar-se  para alcançar um 

nível ótimo de saúde.” (op. cit, p 67-9) Em relação ao cliente, seu entendimento é de que são 

cidadãos e atores principais da relação de ajuda. “são livres para aceitar a ajuda que precisam e 

também recusá-la quando não necessária... o cliente tem predomínio na relação de 

ajuda”(ibid).Quanto à saúde, Carvalho a considera como um direito do ser humano e que é 

“influenciada por condições que causam desajustes e desequilíbrios no atendimento das 

necessidades básicas e mudanças de estilo de vida das pessoas” ( ibid). No contexto em que a 

prática se desenvolve, o ambiente é visto sob o enfoque do cliente e o enfoque da enfermagem. O 

ambiente do cliente é aquele que traz as influências individuais ou dos grupos nos quais o cliente 

está inserido, incluídos a família e a comunidade. O ambiente da enfermagem sofre influência de 

vários fatores como: crença, valores, papéis, status e autoridade (ibid). 
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 À vista destes conceitos Carvalho (op. cit), partindo de sua compreensão acerca da 

totalidade da prática da enfermagem, propõe princípios norteadores para a enfermeira, embasar a 

enfermagem nos termos de um processo de ajuda. São os seguintes: 

1. A assistência de enfermagem é uma situação estruturada e a posição profissional da 

enfermeira tem garantia na sua presença constante, na esfera do cuidado do cliente; 

2. A assistência de enfermagem é uma relação de ajuda, na qual as partes envolvidas 

manifestam-se como pessoas totais; 

3. A assistência e de enfermagem requer o consentimento mútuo dos participantes; 

4. A assistência de enfermagem desenvolve-se à medida que está centrada nas necessidades 

do cliente; 

5. A assistência de enfermagem tem sentido nas atividades de colaboração aos programas 

de saúde e nas atividades diretas, visando a promover e apoiar os clientes no autocuidado; 

6. A assistência de enfermagem pode significar uma forma de comportamento individual ou 

coletivo, que se orienta e se objetiva pela mudança. 

Entendemos com Moreira (2002), que estes princípios, se devidamente aplicados, 

remetem a enfermeira a uma posição junto aos clientes, mais apropriada para gerenciar o cuidado 

de enfermagem. O que motivou a autora a aplicar três desses princípios na área da enfermagem 

em oncologia, em estudo que avaliou a efetividade do cuidado de enfermagem no alívio da 

ansiedade de clientes em tratamento quimioterápico.  Nesse estudo, a autora (op.cit, p.54), 

baseada em Carvalho (1980), elegeu seis tipos de cuidados para serem prestados aos clientes 

diante de suas necessidades. Cuidados que, tendo já sido aplicados no estudo anterior, serão 

adotados, aqui, como orientadores nesta investigação.  Os cuidados são os seguintes: 

• Cuidados Físicos  

• Apoio emocional ao cliente e familiar 

• Amparo espiritual ao cliente e  familiar 
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• Orientação ao cliente para o autocuidado 

• Promoção de ambiente confortável 

• Encaminhamento a outros profissionais 

 

Para a autora, para contemplar cuidados diretos (cliente e família) e cuidados indiretos, 

são enviadas possibilidades para reconhecer a relação de ajuda na totalidade da prática como 

eixo norteador da conduta da enfermeira no gerenciamento do cuidado de enfermagem. 

Entendemos que pensar na relação de ajuda envolve, em sentido amplo, vários atos e 

operações de cuidar, de ver e ouvir o outro, e de disponibilizar-se para a atuação no cuidado de 

ajuda, destacando sua expressão de significado frente à necessidade de ajuda do cliente. 

Nessa perspectiva concordamos com Moreira e Carvalho (op.cit , p.359), quando 

ressaltam “ a importância de pensar na relação de ajuda, não apenas como uma técnica, mas 

como um processo interativo e que se fundamenta como expressão significativa da arte da 

enfermeira (...) porque, em nosso encontro com os clientes, compartilhamos nossas emoções, 

sentimentos e conhecimentos como pessoas totais (espírito-mente-corpo), em si e com os 

outros”.                                                  

                 

      3.2 – Considerações Metodológicas 

 3.2.1.-O Método 

 Para elucidar o objeto de estudo, optamos por desenvolver uma pesquisa descritiva, com 

o método do estudo de caso do tipo representativo, longitudinal, de abordagem qualitativa. 

O método atende ao propósito deste estudo, pois permite a investigação de um fenômeno 

dentro do seu contexto de realidade, principalmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto, não estão claramente esclarecidos. Possibilita ainda examinar acontecimentos 
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contemporâneos em uma investigação que preserva as características holísticas e significativas 

dos acontecimentos da vida real (YIN, 2005). 

Para Ludke e André (1986), os estudos de caso visam à descoberta de novos elementos 

para compreender os fenômenos, enfatizando a interpretação do contexto; e, para tal retratam a 

realidade de forma completa e profunda que permitem revelar experiências e formular 

generalizações, na medida em que revelam diferentes e, às vezes conflitantes, pontos de vista 

presentes numa situação social. 

A opção por adotar o tipo de estudo descritivo com abordagem qualitativa, parte da 

premissa de que o conhecimento sobre os indivíduos e seus ambientes, somente é possível, 

através da descrição de suas experiências tal como vividas e definidas por seus próprios atores. 

Desse modo, esses estudos facilitam a produção de dados, extremamente ricos em percepções e 

subjetividades dos sujeitos que integram o contexto estudado, (POLIT & HUNGLER, 2004). 

Yin (op. cit) considera que o estudo de caso é representativo, quando visa captar as 

circunstâncias e condições de uma situação, instituição ou serviço típicos entre outros do mesmo 

contexto. As informações apreendidas fornecem informações sobre as experiências da instituição 

usual que possam ser generalizadas ou fornecer insight ao fenômeno em questão.  

Sobre esse aspecto vale ressaltar que, segundo Deslandes & Gomes (2004), o estudo de 

caso é o método mais utilizado para análise e avaliação das experiências dos serviços de saúde 

numa perspectiva social. Para os autores, nas ciências sociais, este método de pesquisa permite 

emergir questões do campo empírico do grupo ou organização, bem como questões de discussão 

teórica mais gerais sobre regularidades do processo e da estrutura sociais; são, portanto, 

privilegiados nos estudos de gestão. 

Para melhor apreender o objeto de estudo, optamos por um desenho de estudo de espectro 

longitudinal.  Tal desenho é adotado quando o mesmo caso é estudado em dois ou mais pontos 

diferentes no tempo (Yin, op. cit). Neste estudo, os diferentes momentos foram determinados 
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pelas condições que permitiram captar e interpretar as necessidades dos clientes nos diversos 

momentos que correspondem ao fluxo de atendimento do setor específico. 

 

3.2.2 - Os Sujeitos do estudo 

Participaram do estudo 24 clientes que foram submetidos à radioiodoterapia, pela 

primeira vez, no Serviço de Medicina Nuclear do INCA – Hospital do Câncer I (HCI), 

instituição de referência no tratamento do câncer do Ministério da Saúde, localizada no 

município do Rio de Janeiro. 

Consideramos esta unidade como um caso representativo neste tipo de assistência, uma 

vez que, além de integrar uma instituição de referência para a assistência oncológica, é a 

instituição pública no Rio de Janeiro, de maior fluxo deste atendimento, visto possuir três 

quartos de tratamento, enquanto as outras duas existentes  possuem somente um quarto.  

Foi considerado como critério de inclusão clientes adultos, com idade superior a 20 anos, 

independente de gênero, que pela primeira vez, receberam Na¹³¹I  como dose terapêutica para 

tratamento adjuvante de câncer de tireóide.  

Para garantir a participação dos sujeitos, atendendo às questões éticas da pesquisa com 

seres humanos, a proposta do estudo foi apresentada à Divisão de Enfermagem, à Chefia do 

Serviço de Medicina Nuclear e à Direção do HCI/INCA. Após aprovação institucional, o projeto 

foi autorizado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do INCA, pelo protocolo número 048/06, 

aprovado em 12/07/2006, conforme apêndice A. 

Após a aprovação, os clientes foram convidados a participar do estudo e, os que 

concordaram, autorizaram por escrito a utilização dos depoimentos e registro de observações, 

através do termo de consentimento livre e esclarecido, visando atender à Resolução do 

Ministério da Saúde nº 196/96 que dispõe sobre a pesquisa envolvendo seres humanos. Foi 
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garantido aos participantes o anonimato de suas identidades, assim como a privacidade e sigilo 

de suas contribuições. Os clientes foram identificados por nomes de sua própria escolha. 

 

3.2.3- Estratégias para a produção e análise dos dados 

Para a produção dos dados em estudos de caso, Yin (2005, op. cit) recomenda que seja 

adotada estratégia abrangente com a utilização de várias fontes de evidências, cujos dados 

possam convergir para possibilitar o aprofundamento da interpretação do fenômeno estudado. 

Desse modo, foram adotadas como técnicas de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, a 

observação participante e a análise documental. 

Para sistematizar a produção dos dados foi realizado um pré-teste com clientes com 

câncer de tireóide atendidos no ambulatório da mesma instituição. O objetivo do pré-teste foi o 

de verificar a adequação dos instrumentos de coleta de dados e aprimorar as formas de contato 

com os clientes e as atividades que pudessem assegurar uma apreensão da realidade capaz de 

conferir uma significação pertinente aos propósitos da pesquisa, por ocasião de um “ensaio 

formal” (YIN, op. cit). 

 A entrevista, considerada fundamental para o alcance dos objetivos ao dar voz aos 

sujeitos do estudo, foi utilizada como instrumento de aproximação e permitiu a compreensão da 

perspectiva dos clientes acerca de suas necessidades de ajuda. Os depoimentos foram gravados 

em fita magnética e transcritos, posteriormente, sendo preservado o anonimato dos depoentes. 

O roteiro para entrevista semi-estruturada foi composto por três partes: a primeira parte, 

com dados de identificação onde caracterizamos o cliente participante do estudo e o seu 

ambiente social. A segunda parte com questões pertinentes à temática e a terceira com um 

espaço para anotações livres do entrevistador. A entrevista buscou orientar uma “conversa com 

finalidade”, visando apreender ao máximo possível o ponto de vista dos clientes, sem a 

interferência do entrevistador (MINAYO, 2004).  (Apêndice B).  
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Foi utilizada também a observação participante que, na visão de Ludke e André (1986), 

representa uma das técnicas mais utilizadas pelos pesquisadores sociais na elaboração de estudos 

de caso. Para o desenvolvimento da técnica, o pesquisador se torna parte da situação observada 

interagindo por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano e 

compreender melhor o que significa vivenciar aquela situação. Para registro dos dados da 

observação foi utilizado o diário de campo (Apêndice C). 

Para a produção dos dados foi adotada, também, a consulta aos prontuários dos clientes 

participantes do estudo para a obtenção de dados importantes para compor um perfil dos clientes 

e para compreender o seu ambiente social; além disso, para identificar ainda, possíveis 

intercorrências relatadas na folha de evolução da equipe de enfermagem. Nesse sentido, Ludke e 

André (op. cit) ressaltam a importância das informações complementares na análise de 

documentos, que permitem um melhor entendimento dos dados obtidos e uma maior interação 

dos sujeitos com o pesquisador.  

A estratégia de produção de dados foi contemplada por três momentos, conforme 

apresentado na esquematização da produção de dados da Figura 2 : 

Momento 1:  Neste  momento da sistemática da produção dos dados, durante a consulta de 

enfermagem no dia da internação, no ambulatório, procurou-se estabelecer o primeiro contato 

com o cliente, ouvindo-o através da entrevista semi-estruturada. O interesse foi de constituir um 

perfil sócio-demográfico e clínico (ambiente social do cliente) e conhecer sua visão sobre o 

tratamento e expectativa em relação ao cuidado de enfermagem. 

Momento 2: Nesta etapa, procedemos à observação participante, registrando os cuidados 

prestados/ofertados, diante das necessidades de ajuda manifestadas pelo cliente. 

 Momento 3: Ocorreu no retorno após a alta hospitalar, para a realização do exame de 

rastreamento pós-dose, uma semana após o período de internação. Neste momento, através de 

entrevista, o cliente avaliou sua experiência durante todo o processo. 
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Figura 2 : Desenho esquemático da Estratégia de Produção dos  Dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada no período de Julho a Setembro de 2006, em semanas não 

consecutivas, apenas no período diurno, pela pesquisadora. 

No primeiro contato com os participantes selecionados conforme critério pré-estabelecido 

procedeu-se à apresentação e propósito da pesquisa, dando ênfase aos objetivos do estudo e 

ressaltando a importância de sua participação para o êxito da investigação, como contribuição 

para o planejamento da assistência de enfermagem na perspectiva do cliente. 

Cabe esclarecer que é rotina do Serviço de Medicina Nuclear, cenário da investigação, 

que a enfermeira estabeleça, no dia da internação, ainda no ambulatório, um contato inicial com 

os clientes que serão submetidos à radioiodoterapia. 

Para a análise dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo temática que se configura 

como um meio de identificar a presença de determinados conteúdos que denotam valores de 

referência e modelos de comportamento presentes no discurso. O que permite ao pesquisador, 

encontrar núcleos de sentido que estejam presentes em determinada comunicação, Bardin (1977). 

Para a autora, este modelo de análise se desenvolve em três etapas:  

Momentos de Produção 
Dados 

Momento I 
Consulta Enf./Dia da 

Internação 

Momento II 
Durante a Internação 

Momento III 
Rastreamento pós-dose 

Observação 
participante 

Entrevista semi-
estruturada 

Entrevista semi-
estruturada 
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a) pré-análise que corresponde à seleção dos registros apreendidos na coleta de 

dados, leitura flutuante do material relacionando-o aos objetivos propostos pela pesquisa, com os 

ajustes necessários aliados ao referencial teórico. Nesta etapa, aparecem os trechos coincidentes 

e divergentes das mensagens; 

 b) exploração do material é a etapa em que o material bruto é codificado para 

orientar a compreensão das unidades temáticas evidenciadas no texto. As unidades são 

classificadas, e, então, agrupadas em forma de dados e selecionados os temas; 

c) tratamento dos resultados e interpretação é a etapa em que a análise permite 

que o pesquisador interprete os dados a partir de suas próprias considerações e com base no 

referencial teórico adotado. Mas podem-se vislumbrar a necessidade de novas abordagens 

apontadas pelo conteúdo do material. 

Assim, com base neste método de análise as unidades temáticas que emergiram 

dos depoimentos e do diário de campo referente à observação configuraram-se nas seguintes 

unidades de análise:  

• A ajuda para preparar-se para a internação. 

• A ajuda para vivenciar a internação no quarto terapêutico. 

• A ajuda para lidar com as conseqüências da Radioiodoterapia. 
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IV – O SETOR DE RADIOIODOTERAPIA DO SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR DO 

INCA - O CASO EM ESTUDO 

 

Neste capítulo, é apresentada a unidade de Medicina Nuclear do INCA, como lócus da 

investigação. Considerando a opção metodológica de utilizar um estudo de caso representativo, o 

propósito é descrever algumas circunstâncias e condições da unidade, o que, segundo Yin 

(2005), favorece a melhor interpretação da unidade de análise do caso em estudo.  

Com base na proposição adotada para o estudo são focalizados, nesta descrição, o 

ambiente de atuação da equipe de enfermagem e o ambiente social dos clientes participantes do 

estudo. Para Carvalho (1980), esses aspectos precisam ser compreendidos, pois influenciam o 

processo interativo necessário ao estabelecimento da relação de ajuda. 

 

4.1- O Instituto Nacional de Câncer: algumas considerações 

 A história do INCA se inicia no final da década de 30 do século passado como 

conseqüência da reorientação da política nacional de saúde, para atender à grande demanda de 

atendimento à população diante do aumento da mortalidade por doenças crônico-degenerativas, 

inclusive o câncer (INCA 2004).  

 No decurso das mudanças da política econômica e de saúde no país, desde seu 

reconhecimento como Instituto na década de sessenta do século passado, o INCA tem sido 

protagonista nas lutas para o controle do câncer nos campos assistencial, científico e educacional 

para formação de recursos humanos especializados. E no contexto dos avanços técnico-

científicos para melhor assistência dos clientes,nesta mesma década foi criado,no Instituto,o 

Serviço de Medicina Nuclear, com o objetivo de demonstrar, o grande valor dos radioisótopos no 

diagnóstico e controle de neoplasias (INCA,  op cit). 
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Na trajetória da Instituição a década de oitenta tem grande significado para o INCA pois, 

como resultado do processo de co-gestão entre o Ministério da Saúde e o da Previdência e 

Assistência Social, torna-se o órgão fundamental para a política de controle de câncer no país; 

posição consolidada nos anos noventa.   

Desde então, há investimento crescente em iniciativas que fortalecem o papel do INCA 

como referência nacional e internacional na oncologia. Assim são desenvolvidas ações 

contínuas, de âmbito nacional, implementadas através de programas nos múltiplos aspectos de 

controle do câncer; realizada a re-estruturação da assistência médico-hospitalar; instituído um 

Conselho Consultivo que congrega os representantes das sociedades especialistas e de 

instituições especializadas brasileiras; criada a Fundação Ary Frauzino para Pesquisa e Controle 

do Câncer como apoio financeiro; iniciado o Programa de Gestão pela Qualidade Total que 

desencadeou o processo para a auditoria do Instituto por instituições externas nacionais e 

internacionais; criado o Conselho de Bioética; expansão da Coordenação de Ensino e Divulgação 

Científica e da Coordenação de Pesquisa, dentre outras iniciativas de aprimoramento de seus 

processos gerenciais e do seu planejamento estratégico (INCA, op cit). 

 Assim, o INCA entra no século XXI  com quatro unidades hospitalares e um Centro de 

Transplante de Medula Óssea para atender à grande demanda da população: 

  Hospital de Câncer I é a principal unidade hospitalar do Instituto e a de maior 

complexidade tecnológica, estruturado para atender doentes de todas as 

modalidades de câncer. Seu prédio serve como sede da Direção do INCA e ao 

centro de Transplante de Medula Óssea – CEMO. Dispõe de 188 leitos (incluindo 

10 leitos de CTI adulto e 06 de UTI pediátrico), distribuídos num prédio de 11 

andares, que ocupa uma área de 33.000m2 no Centro do município do Rio de 

Janeiro. 
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 Hospital de Câncer II é a unidade hospitalar responsável pelo atendimento a 

adultos matriculados nos serviços de Ginecologia e Oncologia Clínica para 

tratamento ambulatorial, internações e cirurgias. Possui 83 leitos, incluindo 06 de 

UTI, num prédio de 07 andares, ocupando uma área de 6.200m2, no bairro Santo 

Cristo,no município do Rio de Janeiro. 

 Hospital de Câncer III (Ex-Luiza Gomes de Lemos e ex- Pioneiras Sociais, 

incorporado ao INCA em 1992). Em 1999 foi transformado em uma unidade 

exclusivamente dedicada ao importante papel de prevenção, diagnóstico e 

tratamento do câncer de mama. A educação comunitária é outra característica 

marcante desta unidade onde diariamente são realizadas palestras sobre prevenção 

e diagnóstico do câncer de mama para as mulheres que procuram o hospital. 

Possui 52 leitos ativos num prédio de 9 andares em 10.500m2 de área 

construída,no bairro de Vila Isabel no município do Rio de Janeiro. 

 Hospital de Câncer IV (Inaugurada em 1998 como Centro de Suporte 

Terapêutico Oncológico – CSTO e a partir de 2004 passando a denominar-se 

Hospital de Câncer IV), é a unidade de Cuidados Paliativos, responsável pelo 

atendimento ativo e integral aos pacientes portadores de câncer avançado, sem 

possibilidades de cura, matriculados na Instituição. Seu principal objetivo é 

oferecer melhor qualidade de vida a seus pacientes e familiares. A unidade 

trabalha com equipes multidisciplinares e conta com uma estrutura organizada 

para o atendimento nas consultas ambulatoriais, visitas domiciliares, internação 

hospitalar e pronto atendimento. Possui 48 leitos para internação num prédio de 7 

andares localizado no bairro de Vila Isabel, no município do Rio de Janeiro. 

Centro de Transplante de Medula Óssea – CEMO, criado em 1983 destaca-se hoje 

como o segundo maior do Brasil, no tratamento de doenças no sangue como a anemia 
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aplástica e a leucemia. Realiza transplantes de medula óssea alogenéicos e autólogos. É 

responsável pelo Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – REDOME e o 

Banco de Células de Cordão Umbilical além de centralizar as consultas aos bancos 

internacionais de doadores de medula óssea. Possui uma unidade clínica com 12 leitos. 

Localiza-se no 7º andar do prédio do Hospital de Câncer I. 

O INCA estabeleceu como missão “Ações nacionais integradas para prevenção e 

controle do câncer” e como Visão Estratégica “Exercer plenamente o papel 

governamental na prevenção do câncer, assegurando a implantação das ações 

correspondentes em todo o Brasil, e, assim, contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida da população.” ( INCA, op cit). 

  

4.2 – O Serviço de Medicina Nuclear: ambiente de atuação da enfermagem 

No contexto da organização da atenção oncológica existem vinte unidades de 

atendimento em Medicina Nuclear no Município do Rio de Janeiro, dos quais nove estão 

localizadas em hospitais da rede pública, autorizadas pelo CNEN. Porém destas, somente três 

possuem quarto especial para radioiodoterapia, o “quarto terapêutico”: o Instituto Nacional de 

Câncer com três quartos; e o Hospital Servidor do Estado, com um quarto; e o Hospital 

Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um quarto. 

O Serviço de Medicina Nuclear do Instituto está localizado no terceiro andar 

(ambulatório) e quarto andar – Ala A (internação) do prédio do HC I, localizado à Praça Cruz 

Vermelha, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Sua clientela é procedente de todas as unidades 

do Instituto, justificado assim por ser o único Serviço deste tipo no INCA. Para a 

radioiodoterapia são atendidos clientes de toda a rede pública de saúde e clientes encaminhados 

do serviço privado. 
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 Os principais exames realizados na unidade são: cintilografia óssea para, avaliar possíveis 

metástases; cintilografia do miocádio cuja principal indicação é avaliação pré-operatória; 

cintilografia renal, hepática e pulmonar. 

A presença exclusiva de uma enfermeira no serviço aconteceu no segundo semestre de 

2003. Anteriormente, a supervisão de enfermagem era indireta, isto é, realizada por uma 

enfermeira supervisora de todo o serviço de radiologia e medicina nuclear. No primeiro semestre 

de 2004 mais uma enfermeira passou a integrar a equipe que possui, atualmente, além das duas 

enfermeiras, cinco técnicos e uma auxiliar de enfermagem na área ambulatorial e três técnicos e 

um auxiliar de enfermagem na área de internação.  

A legislação trabalhista para a área, baseada no Decreto nº 81.384 de 22 de Fevereiro de 

1978, institui carga horária de trabalho de vinte e quatro horas semanais; dois períodos 

semestrais de vinte dias de férias não acumuláveis e exames de saúde de seis em seis meses.  

 Os quartos “terapêuticos” estão localizados no quarto andar, Ala A, do Hospital de 

Câncer I, cumprem as diretrizes estabelecidas pela Legislação da Vigilância Sanitária, Resolução 

nº 625, de 14 de Dezembro de 1994, item 9.1.3. 

 A unidade dispõe de três quartos, o que permite uma capacidade instalada de cinco 

internações por semana. Para este tipo de internação sob isolamento radioativo 

(radioiodoterapia), os quartos são preparados com blindagem em portas e paredes, de modo a 

garantir a obediência aos limites estabelecidos pela Norma Técnica; banheiros privativos, com 

pisos e paredes de fácil descontaminação e encanamentos especiais, com saída diretamente 

ligada a ramal de grande porte da rede de esgoto sanitário da cidade. 

 Devido à necessidade de promover um ambiente terapêutico com conforto adequado aos 

clientes, os quartos são mobiliados com aparelho de televisão com canais abertos, uma geladeira 

de pequeno porte, um telefone para ligações externas dentro do município para celulares ou 

convencionais. Possuiu ainda um triturador de alimentos na pia, para melhor descarte dos restos 
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alimentares; um amplo armário de madeira, afixado na parede, para guarda dos pertences durante 

a internação; cama hospitalar padrão; uma mesinha de cabeceira, uma mesa para alimentação do 

tipo hospitalar, isto é, com rodas e mecanismo de ajuste para o conforto e altura desejada durante 

as refeições.  

 

 

  
 
Unidade de Medicina Nuclear (internação), INCA, RJ, Brasil – 20065 
 

Os quartos são amplos e possuem uma porta de entrada de chumbo, com o símbolo 

internacional de radiação no seu exterior. Esta porta não possui chave, mantém-se fechada 

apenas pela ação de um ímã localizado na extremidade superior interna da porta e outro nesta 

altura relativa à porta, afixado na parede do quarto. 

 

        

Unidade Medicina Nuclear (internação), INCA, RJ, Brasil – 20066  
                                                   
5 Foto do acervo da pesquisadora, utilizada sob permissão ( anexo B). 
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 Para alguns cuidados de rotina há uma portinhola nesta porta, permitindo que a equipe se 

aproxime do cliente, porém com uma barreira que atenue a radiação recebida. São cuidados de: 

aferição da pressão arterial, administração de medicação intramuscular, e os medicamentos, além 

da visita médica e cuidados de enfermagem buscando atender às solicitações de ajuda dos 

clientes. Em situação de impossibilidade dos mesmos chegarem à janela para algum 

procedimento, a equipe entra no quarto tomando a precaução de vestir capote plástico, calçar 

luvas de procedimento de látex, gorro e máscara e sapatilhas descartáveis: é imprescindível o 

registro em relatório, do tempo utilizado dentro do quarto para qualquer procedimento.  

 

       

Unidade Medicina Nuclear (internação), INCA, RJ, Brasil – 20067  
 

Cabe ressaltar que, no período deste estudo ocorreram quatro momentos de intervenções 

junto ao cliente para avaliação de queixas físicas sob exame físico simplificado, do médico e 

enfermeira responsáveis. 

Quanto à alimentação, o Serviço de Nutrição, engajado no trabalho em equipe, procura 

viabilizar da melhor forma possível atendimento às opções alimentares dos clientes, a exemplo 

de pratos de verão, com frutas e sorvete de sobremesa, como alternativa para aqueles que 

apresentam episódios de náuseas e vômitos diante da alimentação normal oferecida. As refeições 

                                                                                                                                                                    
6 Foto do acervo da pesquisadora, utilizada sob  permissão ( anexo B ). 
7 Foto do acervo da pesquisadora, utilizada sob  permissão ( anexo B ). 
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são individualizadas e devidamente etiquetadas, acondicionada em material descartável – 

preparada pelo serviço de nutrição e oferecida pela enfermagem. 

O Posto de Enfermagem é equipado com sistema de monitoramento através de câmaras 

de vídeo localizadas nos quartos. Desta forma os clientes são observados vinte quatro horas, 

diariamente. Há sistema de alarme e interfonia, também conectado aos quartos, como uma 

alternativa, além do telefone, caso os clientes solicitem alguma ajuda. 

 

          

Unidade Medicina Nuclear (internação), INCA, RJ, Brasil – 2006 8 
 

 

4.3 – Os clientes submetidos a radioidoterapia: perfil clínico e social 

A caracterização do perfil social e clínico dos vinte e quatro clientes participantes do estudo 

permite compor um quadro para uma interpretação aproximada de seu ambiente social. Ou seja, 

situações particulares que podem influenciar nas suas necessidades de ajuda. (Carvalho, 1980) 

 

 

 

                                                   
8 Foto do acervo da pesquisadora, utilizada sob  permissão ( anexo B). 
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Quadro 1- Caracterização do perfil Sócio-demográfico dos participantes do estudo                                   
Unidade radioiodoterapia INCA, RJ, 2006. 

Identifi
-cação 

Sexo Faixa 
Etária 

Escola-
ridade 

Profis-
são 

Religi-
ão 

Natural Empre-
gado 

Situa-
ção 

Civil 

Renda 
Familia 

Institui-
ção de 
Origem 

 
01- Bia 

 
Fem. 

 
30 – 40 

 
2º Grau 
Incom. 

 
Do Lar 

 
Budista 

 
RJ 

 
Sim 

 
Solteira 

 
1 - 5/Sal. 

Mín. 

 
Público 

 
02 - 

Cláudia II 

 
Fem. 

 
50 – 60 

 
1º Grau 
Incom. 

 
Do Lar 

 
Católica 

 
PB 

 
Sim 

 
Viúva 

 
5 - 10/Sal. 

Mín. 

 
Público 

 
03 - Joy 

 
Fem. 

 
30 – 40 

 
3º Grau 
Incom. 

 
Costureira 

 
Espírita 

 
RJ 

 
Sim 

 
Casada 

 
5 - 10/Sal. 

Mín. 

 
INCA 

 
04 - Karol 

 
Fem. 

 
40 - 50 

 
1º Grau 
Incom 

 
Do lar 

 
Católica 

 
RJ 

 
Não 

 
Casada 

 
1 - 5/Sal. 

Mín 

 
Público 

 
05 - 

Márcia 

 
Fem. 

 
40 – 50 

 
2º Grau 
Comp. 

 
Recepcio-
nista 

 
Evangéli-

ca 

 
SP 

 
Aposenta-

da 

 
Casada 

5 - 10/Sal. 
Mín. 

Privado 

 
06 - Nice 

 
Fem. 

 
50 – 60 

 
2º Grau 
Incom. 

 
Do Lar 

 
Católica 

 
RGS 

 
Não 

 
Casada 

 
1 - 5/Sal. 

Mín. 

 
Público 

 
07 - Mota 

 
Fem. 

 
mais de 60 

 
2º Grau 
Comp. 

 
Artesã 

Evangéli-
ca 

 
MA 

 
Não 

 
Casada 

 
1 - 5/Sal. 

Mín. 

 
Público 

08 - 
Renata 

 
Fem. 

 
30 – 40 

 
1º Grau 
Comp. 

 
Aux.Serv.

Gerais 

 
Evangéli-

ca 

 
RJ 

 
Sim 

 
Casada 

 
1 - 5/Sal. 

Mín. 

 
Privado 

 
09 - 

Cláudia I 

 
Fem. 

 
30 – 40 

 
3º Grau 
Comp. 

 
Pedagoga 

 
Evangéli-

ca 

 
RJ 

 
Não 

 
Casada 

 
5 - 10/Sal. 

Mín. 

 
Público 

 
10 - 

Eliana 

 
Fem. 

 
40 – 50 

 
2º Grau 
Comp. 

 
Cabeleirei

ra 

 
Evangéli-

ca 

 
BA 

 
Sim 

 
Casada 

 
1 - 5/Sal. 

Mín. 

 
Público 

 
11 - 

Juliana 

 
Fem. 

 
40 - 50 

 
2º Grau 
Incom 

 
Do Lar 

 
Católica 

 
RJ 

 
Não 

 
Casada 

 
1 - 5/Sal. 

Mín 

 
Público 

 
12 - Lili 

 
Fem. 

 
mais de 60 

 
1º Grau 
Comp. 

 
Costureira 

 
Católica 

 
RJ 

 
Não 

 
Solteira 

 
1 - 5/Sal. 

Mín. 

 
INCA 

13 - 
Magna 

 
Fem. 

 
21 – 30 

 
2º Grau 
Incom. 

 
Estudante 

 
S/Especifi

car 

 
PB 

 
Não 

 
Solteira 

 
1 - 5/Sal. 

Mín. 

 
INCA 

 
14 - Sara 

 
Fem. 

 
50 – 60 

 
2º Grau 
Incom. 

 
Doméstica 

 
Evangéli-

ca 

 
PB 

 
Não 

 
Casada 

 
1 - 5/Sal. 

Mín. 

 
Público 

15 - 
Patrícia 

 
Fem. 

 
21 – 30 

 
1º Grau 
Incom. 

 
Artesã 

 
Católica 

 
MG 

 
Sim 

 
Casada 

 
1 - 5/Sal. 

Mín. 

 
Público 

 
16 - Rosa 

 
Fem. 

 
40 – 50 

 
1º Grau 
Incom. 

 
Doméstica 

 
Católica 

 
RJ 

 
Sim 

 
Viúva 

 
1 - 5/Sal. 

Mín. 

 
Público 

 
17 - Ruth 

 
Fem. 

 
mais de 60 

 
1º Grau 
Incom. 

 
Telefonis-
ta 

 
Católica 

 
MG 

 
Aposenta-

da 

 
Viúva 

 
1 - 5/Sal. 

Mín. 

 
Público 

 
18 - Angel 

 
Fem. 

 
30 – 40 

 
2º Grau 
Incom. 

 
Cabelei-

reira 

 
Católica 

 
RJ 

 
Não 

 
Divorcia-

da 

 
1 - 5/Sal. 

Mín. 

 
INCA 

 
19 - Laura 

 
Fem. 

 
50 – 60 

2º Grau 
Incom. 

Cuidador 
de Idoso 

 
Católica 

 
RJ 

Não Divorcia-
da 

1 - 5/Sal. 
Mín. 

 
Público 

20-
Wellingto

n 

 
Masc. 
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Francisco Comp gem ca Mín 

Analisando o gráfico 1, pode-se conferir a assertiva da Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia (SBEM), quando declara que “apesar de ainda não ter sido 

descoberta a razão, as doenças causadas pelo mau funcionamento da tireóide são mais comuns 

no sexo feminino “  e predominantemente na faixa etária entre 30 e 50 anos  
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            Gráfico 1: Faixa etária dos participantes do estudo. INCA 2006 

 

Em sua maioria, são clientes com grau de escolaridade ao nível do segundo grau 

incompleto e com emprego fixo e a renda mensal gira em torno de um a cinco salários mínimos 

vigentes. (gráfico 2)  
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Gráfico 2: Escolaridade  e situação empregatícia dos participantes do estudo. INCA, 2006 
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Não encontramos analfabetos entre os participantes do estudo. Esta situação, em vista dos 

procedimentos e ações de autocuidado durante a internação, favoreceu a assistência, pois as 

orientações, além de serem esplanadas na chegada à internação, estão descritas em pequenos 

cartazes dentro do quarto. 

 As naturalidades são diversas, com registro de vários municípios e até interestadual, 

ratificando o papel governamental do INCA que é de servir de referencial no cenário nacional, 

para o tratamento do câncer. A religião católica predomina, com apenas um participante 

declarando não possuir nenhuma crença religiosa. 

No Instituto, para este tipo de tratamento, recebemos clientes de várias origens. A maioria 

dos participantes, (n=15), vem do sistema público de saúde, estando os clientes de origem INCA 

em segundo lugar (n=7). Esses chegam para nós após terem sido submetidos a tireoidectomia.  
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Gráfico 3: Origem da instituição onde foi realizado o tratamento cirúrgico dos participantes  

 

Quanto à situação clínica dos participantes do estudo, a maioria dos clientes (n=17) é 

portador de carcinoma papilífero não metastático. O que possibilita o bom prognóstico para o 

tratamento. No entanto sete clientes apresentaram metástase ou algum tipo de infiltração. Isto 

indica um dado significativo para o cuidado de enfermagem, pois dependendo de sua 

localização, a presença de metástases, exige maior observação do quadro do cliente quanto a 
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possíveis complicações, como por exemplo, com metástase pulmonar onde há sempre um risco 

de complicações respiratórias. 

Dos clientes acompanhados, seis (cinco mulheres e um homem) apresentam como co-

morbidade hipertensão arterial. Situação que exige cuidado direto com os clientes, muito embora 

a aferição da pressão arterial possa ser realizada sem entrar no quarto, utilizando a janelinha da 

porta para tal procedimento. A ocorrência foi pequena, não significativa para configurar-se 

grande exposição para a equipe.  

Em relação aos exames utilizados para iniciar o tratamento, observamos através de 

análise documental os resultados com registros de valores diferenciados para cada um dos vinte e 

quatro participantes do estudo, além de que para alguns, não havia referência a alguns exames. 

Dentro dos valores registrados são de relevância para os cuidados de enfermagem os de 

captação e PCI (pesquisa de corpo inteiro), que nem sempre são realizados e quando o são, 

dependendo do resultado, demandam maior atenção no sentido de observar o cliente para uma 

possível complicação. Aqueles que têm grande captação podem apresentar complicações 

inflamatórias ou edemas. Nesses casos a terapia profilática é a utilização de hidrocortisona 1 

hora após a administração da dose de iodo 131 e por mais alguns dias sob avaliação médica. 

 Os valores do cálcio são avaliados anteriormente à internação pelo endocrinologista e os 

clientes já chegam com suas dosagens de reposição de cálcio determinadas. Assim, a enfermeira 

deve estar atenta para sinais de câimbra ou dormência que podem estar relacionados à 

hipocalcemia. 

Diante da situação clínica, os clientes fazem uso de diversas medicações que, 

normalmente, são prescritas por médicos clínicos ou especialistas de outras áreas que os 

acompanham em suas especialidades. De um modo geral são hipotensores, diuréticos, protetores 

da mucosa gástrica, dentre outros. Sob este prisma, os clientes são orientados a trazerem para a 

internação todos os medicamentos de que fazem uso normalmente.  
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O gráfico 4 apresenta a distribuição de problemas apresentados, em relação ao sono. Para 

um cliente fora de seu domicílio, confinado a um quarto de hospital durante até três dias, é 

extremamente importante que o planejamento da assistência de enfermagem contemple as 

necessidades destes clientes em relação a este aspecto. A despeito do número de clientes com 

sono alterado, não houve registro de consumo de medicações ansiolíticas.  

 

 

 

 Gráfico 4: Distribuição dos clientes de acordo como Padrão de sono 

  

Um exemplo de tal situação ocorreu no segundo momento do estudo, quando um dos 

clientes, na primeira noite, não conseguiu conciliar o sono e praticamente passou a noite 

deambulando pelo quarto. A funcionária que estava de plantão ficou monitorando o cliente a 

todo instante, oferecendo ajuda sob forma de conversa e colocando-se disponível com sua 

presença. No dia seguinte foi solicitada a intervenção médica com prescrição de ansiolítico, 

porém o quadro somente amenizou, quando no final da tarde do segundo dia, foi permitido que 

sua esposa o acompanhasse.  

A presença de acompanhante é um aspecto complicado e ponto de preocupação da equipe 

em Medicina Nuclear. Dos participantes do estudo, o caso descrito, anteriormente, foi a única 

solicitação. Após avaliação, por consenso da equipe multidisciplinar, neste caso, a física, a 

0

2

4

6

8

10

12

Mulher Homem

Dorme toda a noite
Sono leve
Acorda à noite
Insônia



 46

médica e a enfermeira, houve autorização. Desse modo, questões específicas de cada área para 

medidas de radioproteção foram adotadas. 

Outro aspecto importante para os clientes está relacionado à alimentação. Buscando 

atender as preferências alimentares referidas pelos clientes, o serviço de nutrição do Instituto 

oferece várias opções ao cliente, buscando amenizar o impacto de sua internação. 
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V – OS CLIENTES SUBMETIDOS À RADIOIODOTERAPIA NO INCA: 

PARTICULARIDADES DE SUAS NECESSIDADES DE AJUDA 

  

Neste capítulo, à guisa de atender aos objetivos propostos e às questões norteadoras, 

buscamos compreender os resultados do estudo , analisando, o contexto dos dados produzidos 

nos diferentes momentos da pesquisa. 

 Os dados codificados remetem à compreensão das unidades temáticas que emergiram na 

análise de cada cuidado requerido e/ou ofertado no preparo para a internação, durante a 

internação, no momento pós alta quando os clientes passam a lidar com as conseqüências da 

radioiodoterapia e expressam suas perspectivas para o futuro.  

 

5.1 - A AJUDA PARA PREPARAR-SE PARA A INTERNAÇÃO  

  

 Este momento, designado como momento 1, corresponde ao encontro durante a consulta 

de enfermagem no dia da internação, ainda no ambulatório e acontece cerca de duas a três horas 

antes da internação. Buscou-se conhecer as expectativas dos clientes sobre o tratamento e suas 

necessidades de ajuda.  

Pode-se observar, de acordo com o Quadro 2, que os participantes do estudo revelam com 

maior freqüência necessidades de apoio emocional e orientações para o autocuidado.

 Concordamos com Oriá et al (2004, p.2), quando referem que a “internação hospitalar 

cria situações únicas de estresse não só para os clientes, mas também para suas famílias”. 

Pensamos com as autoras que na perspectiva desses clientes, esse processo é permeado pelo 

medo do desconhecido e a preocupação com sua integridade física diante de uma patologia que o 

está levando a uma condição de ruptura. 
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...meu avô teve câncer de próstata e minha avó teve de mama...e 
então quer dizer...provar pra família que...já tem 
tratamento...que não é pra ficar abatido, não, não vou fazer 
isso...não vou ao médico por causa disso né ? ...então...prá mim 
é uma provação mesmo. 
...aí meu marido disse, coloca num papel porque é muita 
coisa...se levasse a agenda...-mãe, já to vendo, vai ligar quando 
for pra escola, quando chegar da escola(risos) (Ela estava 
reproduzindo a fala de seu filho -  Ela trouxe uma lista enorme 
de números de telefone das pessoas da família) (Bia) 
 

 Utilizam-se de estratégias para vivenciarem o processo de adoecimento e tratamento e 

ainda manter contato com a família no sentido de manter o controle da situação. 

 Hoje com a globalização e diante da possibilidade de pesquisa eletrônica sobre qualquer 

assunto, o gerente do cuidado precisa estar atento a este aspecto. Isso porque, o acesso à 

informação, sem a devida orientação, pode resultar em clientes com outras ansiedades em 

decorrência de investigações na Internet; ou até mesmo achando-se seguros e satisfeitos com as 

informações que conseguiram obter, como uma das participantes do estudo. 

...estou me sentindo bem...tranqüila, não to apavorada, acho que 
tem que fazer mesmo, é um segmento que desde o começo eu 
sabia que ia operar e que o tratamento é a iodoterapia né? 
...i...eu vasculhei a internet de cima a baixo né,...  porque eu sou 
altamente curiosa. 
...este carcinoma papílifero eu sei tudo o que você me perguntar 
(risos), eu olhei tudo...entrei até no site que tem pessoas que 
tiveram o mesmo problema e aí você se comunica, você manda 
carta,...então..sabe?...tô tranqüila!  (Juliana) 
 

 Portanto é imprescindível, compreender este tipo de busca pessoal por informação e 

capacitar-se para interpretar e atender as dúvidas com segurança, a fim de garantir a 

credibilidade de suas ações perante o cliente. O que favorece estabelecer uma relação baseado na 

confiança de uma assistência de qualidade. 

 Neste estudo, percebemos na fala de alguns dos participantes, o temor do desconhecido 

diante da internação e dos resultados possíveis com a terapia. Assim, concordamos com Oriá et 



 49

al (2004),  quando afirmam que a enfermeira e sua equipe são os que mais permanecem junto ao 

cliente, sendo de sua responsabilidade promover um bem estar atentando para os aspectos bio-

psico-sócio-espiritual e emocional  e facilitando o processo da hospitalização. 

 

...a minha preocupação é a seguinte,..tá..eu vou fazer esse iodo, 
pra que que serve esse iodo ?O que que é iodo? ...então...isso é o  
que eu quero saber que é só pra esse negócio do tecido ou vai 
queimar também o que está no pulmão ?...eu não sabia se era 
pros dois, se vai resolver a questão do pulmão, ...não, porque o 
que está me preocupando é esse negócio do pulmão...(Eliana) 
 

 

QUADRO - 2 – Necessidades de ajuda no preparo para a internação 

    Cuidados Requeridos e/ou Ofertados  - Momento I   n   
    

          Mulheres Homens Total
  

* Apoio Emocional ao cliente e familiares 18 1 19 
  

*Orientação aos clientes para o auto-cuidado 12  3  15  
 *Cuidados Físicos nas contingências de necessidades 
referidas ou não pelos clientes. 12 1 13 

  
* Amparo Espiritual aos clientes e familiares  5 2 7 

  
*Encaminhamento a outros profissionais 3  1 4 

  
*Promoção do ambiente confortável  2 1 3 

 

 

5.1.1– Apoio emocional aos clientes e familiares 

 

As horas que precedem a internação representam um momento singular para os clientes. 

A internação já é uma realidade e a ansiedade ao que-há-de-vir é perceptível nas falas e atitudes 

dos clientes e de seus acompanhantes. 
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Quanto à demanda de cuidados requeridos, o apoio emocional destaca-se 

predominantemente, dentre os outros e compreende-se como  emergem os direcionamentos para 

implementar os atendimentos, à simples atitude de ouvir o cliente. Neste tipo de cuidado, 

convém atentar para as intervenções de enfermagem preconizadas pela Associação Americana de 

Enfermeiras em radiologia consistentes com a atenção de ouvir e o suporte emocional ofertado. 

Na busca por ações que atendam a esta necessidade, McCloskey&Bulechek (2004) em 

sua organização das classificações das intervenções de enfermagem – NIC sugerem que é preciso 

discutir com o cliente suas experiências emocionais, e encorajar o diálogo ou o choro como 

meios de reduzir prejuízos da resposta emocional ou permanecer com o cliente e oferecer 

segurança e proteção durante os períodos de ansiedade. São algumas estratégias de amenizar ou 

aliviar a tensão do cliente. 

Aqui emerge o primeiro e grande desafio para atuar junto aos clientes submetidos à 

radioiodoterapia, qual seja o de cuidar; muito próximo; garantir a presença da enfermeira e da 

equipe, apoiando e confortando os clientes, tentando superar a barreira física estabelecida pelas 

rigorosas normas de proteção radiológica. Trata-se de uma questão de saúde para os profissionais 

e de um complicador para a implementação de uma das mais básicas ações preconizadas para o 

cuidado – o toque terapêutico. 

Diante das possibilidades e limites no desafio de assistir aos clientes integralmente, cabe-

nos adotar, no primeiro momento, uma abordagem de interação adequada com o cliente que 

possa estabelecer as bases para o acolhimento, apesar da necessidade de observação dos aspectos 

de radioproteção.  

A relação de ajuda requer envolvimento total mediante atitudes sinceras, que possam 

traduzir ações objetivas do profissional, diante do cliente, ou seja, ações que permitam 

“expressar os sentidos e atitudes de forma autêntica, sem ambigüidades”, Moreira & Carvalho 

(2004). Tais atitudes encontram ressonância no ato de ouvir. Como alguém pode apresentar-se 
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disponível e engajada em uma relação de ajuda, sem ouvir?  Por vezes o que se implementa de 

ações e de cuidados pode estar baseado no ouvir o silêncio do outro, decifrando os diversos 

códigos na linguagem universal do corpo, dos sentimentos, dos gestos do ser humano.  

Essas necessidades expressas com relação ao apoio emocional, perpassam pela atitude de 

ser ouvido em suas angústias, medos e inseguranças e até à negação da situação.    

...Ah, eu sonhava que eu não vinha, e a princípio me deu medo e 
aí eu disse, - pôxa vamos acabar logo com isso, se é agora 
vamos acabar logo agora, entendeu ? pq. este período de 60 dias 
sem o Puran eu me senti muito mal, mas aí eu disse, não vou me 
entregar, a remédio nenhum pq.... eu não posso, não tenho 
tempo pra isso, né,,, então aí eu vi o quanto eu era forte, porque 
eu nunca me deparei com uma doença né, ...grave, mas não 
chamo de grave, pq tem cura, tem esperança, tem perseverança, 
tem luta, então quer dizer eu não chamo de grave, pra mim não 
desperta esse sentimento, eu prefiro que seja comigo      do    que 
com um dos meus filhos, porque não sei se eu agüentaria... 
entendeu ?(Bia) 
 

Ah...eu espero receber grandes cuidados(risos) 
...é alguém aqui fora olhando a gente todo o tempo,... é...se 
preocupando com a gente... 
...Quando eu trabalhava no hospital, que a gente tinha um 
paciente, a gente tinha aqule cuidado de olhar, de ver como é... 
...mas eu acho que vou ter uma boa assistência, até aqui os 
médicos tem sido muito atencioso comigo...tem me dado 
coragem...que a gente fica frágil, né ? (Mota) 
 

...atenção, eu preciso de atenção (resposta imediata e segura – 
olhos com lágrimas).. eu...eu tô numa expectativa de que vai ser 
um tratamento prá mim,... vai ser um tratamento bom porque 
tudo o que  agente procura tratamento, é bom pra vida da gente. 
Então eu queria um pouco de atenção assim... que tivesse 
alguém me ajudando assim..  (Renata) 
 

 O primeiro depoimento expressa os conflitos de Bia diante do adoecimento e da 

internação para o tratamento. O medo diante da gravidade da doença está relacionado à idéia de 

incurabilidade. 
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 Para Myra y Lopes (2000, p.19), o medo é uma emoção complexa integrada pela 

combinação de processos, bioquímico e neural, que desencadeiam uma série de reflexos 

inibitórios, que preservam a pessoa da exposição a um estímulo provocador do medo. Para o 

autor, os motivos do medo são, geralmente, extrínsecos, isto é, por carência ou insegurança (há 

crença antecipada de um fracasso ou não alcance de algo desejado), por avaliação de auto-

insuficiência para fazer algo, por conflitos ou dúvida diante do excesso de possíveis reações ante 

uma situação. São situações que interferem na autoconfiança e conduta da pessoa. 

 Para os autores, há outros fatores motivantes que devem ser considerados diante do 

caráter histórico-cultural da cliente a que se relacionam a dor, a morte, o sofrimento moral, o 

adoecimento, a solidão, a guerra, dentre outros. Dessa forma, de seu ponto de vista, o medo do 

adoecimento não se baseia apenas na proximidade da morte ou da dor, mas também da invalidez 

ou implicações que ela possa causar (op cit). Os depoimentos dos participantes do estudo 

sugerem que o medo e a insegurança têm como fonte a lembrança dos sintomas de 

hipotiroidismo, a insegurança diante da abstinência do hormônio sintético que regula seu 

organismo. 

 Pessoas com câncer vivem com as inquietações decorrentes dos paradoxos e restrições 

que permeiam sua existência. O impacto da doença pode representar crises em sua adaptação, 

fazendo com que vivam em estado de tensão entre aquilo que foi e aquilo que pode vir-a-ser.  

Sales (2002) Alguns clientes trazem a angústia de entenderem (a seu modo), algumas questões 

de radioproteção e a condição de internação no quarto terapêutico; procuram em suas falas, 

demonstrar este “conhecimento”, ao mesmo tempo em que buscam compreender como será esse 

cuidado que vão lhe oferecer à distância? 

...Essa assistência, essa orientação, um acompanhamento de ..., 
que apesar de não ser de perto, de não poder ficar junto, mas 
saber que tem gente ali por perto, controlando a situação, e que 
eu não estou ali sózinha, né ? (Claudia I) 
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 Esses sentimentos verbalizados e/ou observados,demonstram ainsegurança de ficar em 

isolamento no quarto e retratam mais uma vez, a necessidade da presença constante da 

enfermeira, na esfera do cuidado ao cliente, culminando com um conjunto de ações de todos da 

equipe de enfermagem. Para Carvalho (1980), esse é um aspecto a ser ressaltado no cotidiano do 

gerente do cuidado, onde sua presença no cenário assistencial, lhe permite observar as situações 

que carecem de alguma intervenção, diagnosticar e avaliar a assistência prestada por toda a sua 

equipe. 

  É importante que o cliente se sinta seguro com a assistência ofertada. Entendemos 

que dentro dos aspectos da internação em um quarto para isolamento radiológico, pode-se 

afirmar que à vista dos resultados obtidos, é grande a expectativa dos clientes em entender como 

serão cuidados se “dizem” que a ninguém é permitido entrar no quarto. Esta situação gera 

insegurança de ficar isolado e aqui está, talvez, o maior desafio da assistência de enfermagem de 

qualidade, dentro do Serviço de Medicina Nuclear junto a essa clientela – o cuidar à distância. 

...principalmente este tratamento que tem...essa coisa de você 
ficar isolada, separada, você fica questionando, como será este 
tipo de acompanhamento que vai ter ? (Claudia I) 
 

 Oferecer ao cliente a certeza de que a equipe estará sempre atenta e disponível para o 

cuidado no cenário de isolamento radioprotetor ao qual ele será submetido, é a busca constante 

de excelência da equipe multiprofissional envolvida na assistência neste cenário. 

 

5.1.2– Orientação aos clientes para o auto cuidado 

 

O segundo mais importante cuidado requerido pelos participantes do estudo diz respeito 

às suas inseguranças em relação às ações de autocuidado que precisarão desenvolver durante a 

internação. Nesse aspecto, percebemos a carência de informações na linguagem do cliente e 

procuramos contemplar suas dúvidas, entendendo que a comunicação resultará em tranqüilidade 
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para a  equipe e o cliente, durante a internação sob isolamento radioprotetor. Na fala de alguns, 

podemos constatar estes sentimentos: de um lado a segurança do conhecido e, do outro, o 

sentimento comum aos seres humanos, a insegurança frente ao desconhecido. 

 

...ontem eu fiz uma relação de todos os telefones aqui 
(mostrando um pedaço de papel) ... e eu vim com uma idéia de 
que tudo o que entrar no quarto, provavelmente não saia... (Bia) 
 
...e a nossa roupa vai jogar no lixo né, tudo o que entrar lá, 
precisa ser jogado fora. Trouxe tudo com idéia pra colocar no 
lixo. Trouxe chinelo velho delas... (referindo-se as filhas)                  
(Karol) 
 

...mas, o próprio fato de você tá fazendo essa consulta, agora, 
antes... isso tranqüiliza e de fato se tivesse tido bem antes, seria 
muito melhor, muitos fantasmas já teriam sido eliminados, né ? 
dá uma tranqüilidade incrível! (Claudia I)  

   

 As orientações para os procedimentos durante a internação e as atividades de auto 

cuidado a serem desenvolvidas pelos clientes no quarto terapêutico representam para o gerente 

do cuidado de enfermagem sua base para alcançar o sucesso na avaliação dos cuidados 

prestados. É notório na fala dos clientes previamente esclarecidos sobre as situações a serem 

vivenciadas durante a internação, uma sensação de alívio e melhor disposição frente à sua 

internação. 

 Cabe ratificar então a importância da consulta de enfermagem de primeira vez para os 

canditados à radioidoterapia. É necessário que se estabeleçam estratégias que possam contemplar 

a todos os clientes. 

 Durante a elaboração deste estudo, podemos perceber quão ricas oportunidades de 

crescimento para a enfermeira permeiam todas as ações profissionais neste cenário. A cada 

cliente atendido em suas individualidades sob o prisma da relação de ajuda, pode-se observar 

como é importante um envolvimento pleno aproveitando as experiências para crescer e aprender 
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a  “...compartilhar nossas emoções, sentimentos e conhecimentos como pessoas totais (espírito-

mente-corpo) em si e com os outros” Carvalho & Moreira (2004). 

  

 5.1.3– Cuidados Físicos nas Contingências das Necessidades Referidas ou não pelos 

Clientes: 

 

O terceiro em importância, como cuidado, requerido pelos participantes do estudo diz 

respeito aos cuidados físicos. É preciso registrar que, antes do início da coleta de dados, com as 

contribuições dos participantes do estudo, nossa visão das coisas, era a de que os cuidados mais 

requeridos, numa projeção para o período trans-internação, seriam os físicos em relação ao que 

surgiu como, preocupação com a medicação, alimentação, a ingesta hídrica, dentre outros. 

Porém, diante do destaque da relação de ajuda, apesar de não ter contemplado a visão preliminar, 

foi extremamente prazeroso constatar que o que pensamos em questões de prioridades para o 

nosso cliente, pode e deve ser delegado a segundo plano, para que possamos perceber com 

clareza  suas dificuldades, e atendê-lo em suas necessidades de ajuda reais. 

E assim registramos algumas falas que trazem as necessidades para este momento em 

preocupação sobre a administração dos medicamentos ou as refeições.  

...eu vou precisar? ...eu acho que tudo o que for necessário, 
né...prá...prá...o tratamento. 

                                                   ...acho que eu sei lá... os medicamentos certos, né !? 
que eu não... que eu não entendo assim...o que é, tomar os 
medicamentos certo e acho que a alimentação também,    né ? 
que é necessária...Ah...o necessário só, sabe...o,o, é...o 
necessário..assim que eu digo é o indispensável né, pro bom 
andamento do tratamento. (Claudia II) 
 
...eu me adapto muito bem às situações, eu não tenho assim 
aquele grilo assim – ai, eu preciso disso, eu preciso daquilo... 
...É assim... alimentação correta, medicação....(Joy) 
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Mas existe ainda uma preocupação de alguns clientes quanto à sua intolerância à água. 

Como farão para ingerir três litros/dia ? Aqui necessidades de cuidados físicos para a promoção 

da queda da radiação, surgem na preocupação dos clientes, sabedores que são de sua situação e 

da condição para a alta hospitalar. 

... se eu forçar...o que que acontece ? eu acabo botando prá fora 
o que tem e o que não tem...aí eu me sinto nauseada, enjoada, 
não como mais, porque aí eu fico...é...é...ansiosa que vou comer 
e vou passar mal de novo, entendeu ? E eu tô assim,... eu como e 
fico vomitando,entendeu ? ( Marcia I)   

 

A necessidade do aumento da ingesta hídrica justifica-se pelo fato de que a via renal é 

importante na eliminação do iodo, além de evitar que a urina concentrada e, portanto com 

elevada taxa de radiação, possa irradiar a bexiga, trazendo algum dano futuro. 

 

5.1.4– Amparo Espiritual ao cliente e familiares. 

 

Mencionar sua fé e externar o quanto isso lhe traz conforto, consolo, segurança, emergiu 

na fala de alguns dos depoentes. Nestes momentos, a enfermeira consciente de sua 

espiritualidade deve reunir condições de compreender o outro e estar apta para respeitar sua 

opção e necessidade circunstancial, desempenhando o papel de facilitadora ao estabelecimento 

de conforto para o cliente.  

Cuidar em plano de espiritualidade, de valores essenciais para cada cliente, atentando 

para suas significações, respeitando-as, poderá oferecer conforto e a sensação de ver suas 

necessidades atendidas. Portanto, entendemos que proporcionar amparo espiritual é, acima de 

tudo, respeitar as crenças do outro e não apenas ter convicção de suas próprias. 

 

...olha só... eu sou Budista...né... quando eu me vejo assim 
angustiada, triste,  eu procuro fazer minhas orações...né... então 
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eu realmente me devoto assim a essas orações, me fortifica, me 
fortalece. (Bia) 
 
...Ah, eu vou dizer que tô tranqüila, tranqüila, porque realmente 
a gente não fica né, a gente tem sempre aquela preocupação, 
mas...assim...acho que eu estou aceitando bem. Tô assim, 
calma,......tô  tranqüila, tô com fé, que é o mais importante. 
(Karol) 
 
...estou com um grande sentimento de esperança e confiança de 
que Deus vai fazer a obra e que tudo vai acontecer. (Wellington) 
 
 ...a gente tá na mão do Senhor  ... porque Jesus é o guia dos 
médicos e dos enfermeiros prá ajudar a gente, né ?.....nós 
estamos nas mãos d’ELE  e de vocês. (Mota) 

  

É visível, nas falas dos clientes, a necessidade de crer em algo superior que tudo pode e 

transcende o que o homem limitado pode realizar. Vieira e Queiroz (2006), dentre outros 

aspectos em seu estudo, discutem a busca da religiosidade contextualizando a fé, estabelecendo 

um pacto com a vida, a necessidade de um aliado na luta contra a doença.  

 

5.1.5 – Encaminhamento a outros profissionais 

  

Obedecendo a ordem decrescente de freqüência na apresentação das necessidades de 

ajuda, em quinto lugar aparece para o cliente que está se preparando para a internação o item 

“encaminhamento para outros profissionais”. 

 Este tipo de cuidado foi prestado em relação, basicamente, à nutricionista. Na rotina para 

o dia da internação existe a consulta médica e de enfermagem e a entrevista com a nutrição, na 

maioria das vezes ainda no ambulatório como de rotina, e abrange a verificação da prescrição 

médica e uma conversa com o cliente. A nutricionista configura-se num excelente aliado e 

membro fundamental da equipe multidisciplinar que atua junto ao cliente de radioidoterapia. A 
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instituição procura oferecer o máximo de opções possíveis para seus clientes, deixando-os à 

vontade para solicitarem o que for mais adequado e condizente, em relação à sua dieta cotidiana. 

Situação: Agora... só que depois que eu operei, eu tô assim... 
com um enjôo que eu bebo água e fico repugnada por causa da 
água. Então eu já estou preocupada, um pouco preocupada por 
isso. 
-Então o que a gente podia fazer? Você toma mate gelado? 
-Adoro! eu tenho feito isso ... 
-Vamos vê se a gente consegue tirar 1 litro dessa água e colocar  
mate. 
- Seria uma benção! Pq eu só fico imaginando... parece que o 
gelado da água fica ... andando dentro de mim, não faz 
digestão... Lá em casa suco é constante, as crianças já até 
sabem.. o pequenininho quase não toma água, é só suco.. 
-E o seu café da manhã? Café com leite? 
-Detesto café com leite. Tomo café puro com pão, de manhã. 
(Renata) 
Cuidado: Solicitei a nutricionista para conversar com a cliente e 
juntas descobrirem a melhor forma de atender as preferências 
para as refeições. 
 
Situação: “...e aí a nutricionista estava perguntando sobre se eu 
quero meia porção ou não..., mas aí eu não sei como é a porção 
daqui, preciso ver primeiro (Márcia) 
Cuidado: Concordei com seu pensamento e combinamos 
aguardar a chegada da primeira refeição (almoço) para, então, 
entrarmos em contacto com a nutrição e solicitarmos alguma 
modificação, se for o caso. 

 
 

 Para o gerente de enfermagem é importante concluir que são inúmeras as necessidades de 

ajuda que seus clientes podem manifestar e mesmo que, agindo sob os pressupostos da relação 

de ajuda de Carvalho quando preconiza a presença constante da enfermeira no cenário do 

cuidado, é imperioso que, sua equipe o acompanhe na disponibilidade para o atendimento aos 

clientes nos moldes da relação de ajuda. O envolvimento dos demais membros da equipe sob 

esse prisma, produz discussão com os pares entendendo que cada um possui um talento especial 

para cuidar. Moreira & Carvalho (2004) 
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5.1.6– Promoção do ambiente confortável 

 

A necessidade de ajuda requerida pelos clientes com relação ao ambiente confortável 

durante o período de internação surpreendeu-nos em posicionar-se como o menos requerido. 

Com isso, verificamos que, a idéia do isolamento radiológico no quarto terapêutico, com relação 

ao ambiente, emergiu na fala de apenas um pequeno número de depoentes, como constatado no 

Quadro 6. Verificamos que, este não era, decididamente, um espaço significativo, nas 

preocupações da maioria dos participantes do estudo. 

...Não vou sentir frio não, né ?{referia-se ao ar condicionado} 
(Nice) 
 
...Eu trouxe minha Bíblia e celular. Posso ficar com eles no 
quarto?  (Wellington) 
 
...Ah... pode ligar lá ? Não tem restrição de horário,... de... a 
hora que quiser ? Puxa, que ótimo !!! assim facilita pra nós ! 
{referindo-se ao uso do telefone do quarto} (Ricardo) 

  
Entendemos que a descoberta sobre a planta física do quarto e seu mobiliário trouxe 

tranqüilidade aos clientes e atendimento às necessidades da maioria transferindo suas 

preocupações prioritárias para outras áreas. 

Encontramos situação semelhante de preocupação de clientes com o ambiente em Moura 

(2005), quando em sua dissertação de mestrado, pontuou que os clientes não estavam 

preocupados com o ambiente físico como situação prioritária de suas necessidades de ajuda ali, 

mas sim sendo considerado o fator primordial, aquele que lhe trouxesse bem estar, a atitude 

amorosa da equipe. 
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5.2 – A AJUDA PARA VIVENCIAR A INTERNAÇÃO NO QUARTO TERAPÊUTICO 

 

 Este é o segundo momento de contato com os participantes do estudo, isto é, durante a 

internação.  O conteúdo deste momento emergiu dos registros no diário de campo, instrumento 

utilizado sob a técnica da observação participante onde, segundo Minayo (2004), “ se realiza 

através do contato direto do pesquisador com o fenômeno observado para obter informações 

sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos”. 

 Ainda segundo a autora, esta técnica permite ao pesquisador estabelecer uma relação 

próxima com o fenômeno, captar uma variedade de situações, enriquecendo a pesquisa com 

momentos onde, na ausência da entrevista formal, a realidade é observada através do 

envolvimento do pesquisador no cenário, lócus da pesquisa. 

 Destacamos alguns trechos, onde podemos identificar a relação de ajuda conforme 

explicada por Carvalho (1980), quando diz “... a assistência de enfermagem acontece como 

ajuda nas atividades cotidianas, como apoio às condições de ajustamento e como recurso 

facilitador de mudanças no estilo de vida das pessoas”. 

 De acordo com o Quadro 4, podemos observar que os cuidados requeridos, em maior 

freqüência, foram os físicos e, a seguir, os de orientação para o autocuidado e apoio emocional. 

Acreditamos que esteja de acordo com a caracterização deste momento, onde esperamos que o 

cliente bem orientado e perfeitamente consciente dos caminhos da terapêutica esclarecidos a ele 

durante a preparação para a internação, requeira a princípio, somente estes cuidados. 

 Acerca destes pensamentos, encontramos em Carvalho (1980), que “...alguns esperam 

ajuda sob a forma de atendimento às necessidades básicas ou como orientação que satisfaça a 

carência de saber sobre questões específicas.”. É o que percebemos de importante neste 

momento em que o cliente está chegando para a internação e nesta recepção onde o maior 

número de orientações e oportunidade de esclarecimentos deve ser oferecido. 
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As necessidades de ajuda para vivenciar a internação, caracterizaram o que denominamos 

momento 2, onde  adotamos a estratégia de produção de dados, através de registros em um diário 

de campo, orientado por um roteiro de observação participante (apêndice D). Os registros das 

situações de necessidades de ajuda dos clientes no decorrer de sua internação eram observados e 

pontuados separando-os por grupos. 

 

Quadro 3 - Necessidades de Ajuda para vivenciar a internação 

 

Cuidados Prestados e /ou Oferecidos     n   
              Mulheres Homens Total 
           *Cuidados Físicos nas contingências de      
necessidades físicas referidas ou não pelos clientes  14 5  19  

  *Orientação aos clientes para o auto-cuidado  13 3  16  

  
 
* Apoio Emocional ao cliente e familiares  11 3  14  

  *Encaminhamento a outros profissionais  5 3  8  
  *Promoção do ambiente confortável  3 1  4  
  *Amparo Espiritual aos clientes e familiares  2 1  3  

  

  

5.2.1 – Cuidados físicos nas contingências de necessidades físicas referidas ou não pelos 

clientes 

  

Os cuidados físicos (n=19) contemplando nossas expectativas foram configurados em 

torno da aferição dos níveis pressóricos arterial, medicação em situações de queixas de dor ou 

náuseas e vômitos e ainda a necessidade da adequação da dieta às preferências dos clientes, 

buscando atenuar as queixas de náuseas e a dificuldade de adaptação aos alimentos oferecidos 

aos pacientes do hospital, de um modo geral. 
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 No entanto, além da administração de medicamentos, registramos também problemas 

físicos atenuados pela ajuda através de cuidados que ofereceu apoio emocional, orientação para o 

auto cuidado e esclarecimentos sobre o tratamento. 

 

Situação: Ao chegar para a internação mostrou-se 
aparentemente tranqüila, porém apresentava  lágrimas nos 
olhos. Aferida a pressão arterial – 160 x 110 mmHg. (Claudia II) 
Cuidado: Após as orientações sobre as rotinas de internação 
conversei particularmente, procurando acalmá-la. Uma hora 
após, imediatamente antes de receber a dose terapêutica, 
verificamos novamente e encontramos 140 x 90 mmHg.  
 
Situação: Queixando-se de dor + edema em região parotídea. 
...radiometria levemente elevada ,7mR/h. (Sara - 2º dia) 
Cuidado:  orientada a intensificar o uso do limão sublingual para 
hora/hora e a aumentar a ingesta hídrica, no sentido de promover 
maior eliminação do iodo radioativo. 
 
 Situação: Às 7:30h , C. me contacta por telefone ( eu estava no 
ambulatório) preocupada porque Laura,  tinha apresentado um 
episódio de tonteira e mal-estar. Subo imediatamente 
(ambulatório – 3ºandar. e internação – 4ºandar.) para atendê-la. 
Ao abrir a janelinha da porta do quarto, Laura está de pé, 
recostada na cama com uma aparência de transtorno, cabelos em 
desalinho. 
- Você já teve este episódio antes ? 
- Não, nunca ! isso aconteceu depois que eu tomei a dose. 
- Sara, tranqüilizei-a, isto não tem relação com o iodo, 
precisamos resolver a situação. (Sara) 
Cuidado: Quando eu disse isso, ela deu de ombros como a dizer: 
Tem certeza ? Prossigo minha conversa e procuro orientá-la 
sobre a maneira correta de levantar-se do leito e começar a 
deambular. Procurar sentar-se no leito primeiro, fazer uma 
respiração profunda e quando sentir-se melhor, levantar-se. 
Conversei ainda um período com ela e a mesma acabou dizendo-
me que talvez fosse porque ela não se alimentou bem ontem. 
Às 9:30h – Observo-a pela janelinha. Está melhor, tomou banho 
e agora está tomando sol na varanda. Chamei-a e ela veio 
caminhando firme com um sorriso de satisfação, anunciando que 
está melhor. Pontuo mais uma vez sobre a importância de 
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movimentar-se pelo quarto e evitar ficar longos períodos restrita 
ao leito. 
 

 Podemos inferir que, a redução da pressão arterial após um bom diálogo e sua 

ambientação ao quarto terapêutico, proporcionou a Claudia II condições de ação do seu corpo e 

com isso atenuando seu problema físico. O cuidado implementado está de acordo com uma das 

intervenções utilizadas pela Sociedade Americana de Enfermeiras em radiologia, inserida na 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), compilada por McCloskey e Bulechek 

(2004), onde se preconiza  que o ouvir atentamente envolve   “prestar atenção e agregar sentido 

às mensagens verbais e não-verbais de um paciente”  (op cit, p.623).  Portanto mostrar interesse 

pelo cliente, estimulá-lo a expressar seus sentimentos e dar respostas em tempo certo de modo a 

refletir compreensão da mensagem recebida, foram alguns dos cuidados que utilizamos. 

 Observamos, então, que os cuidados oferecidos, foram aceitos pelo nosso cliente e 

atenderam as necessidades apresentadas pelos mesmos de modo particular. Portanto, entendemos 

que, diante da disponibilidade para prestar estes cuidados, estamos em consonância com os 

pensamentos de Carvalho (1980), quando afirma que a assistência só se define quando vai ao 

encontro das necessidades do cliente. 

 Contemplamos aqui o nosso objetivo de direcionar a assistência ao cliente, observando-o 

de uma forma holística e compreendendo que suas manifestações físicas podem ser minimizadas 

e até mesmo resolvidas com um ouvido atento, um toque com sensibilidade ou com um 

esclarecimento a respeito de uma dada situação, respeitando e procurando atendê-lo dentro de 

suas possibilidades de entendimento. 

 Dentro das necessidades físicas também necessitamos de atentar, em especial, para os 

clientes portadores de metástases, onde devemos observá-los mais rigorosamente, procurando 

antecipar situações de desconforto e também no entendimento de que um cliente com metástase 

óssea, por exemplo, dependendo de sua extensão, não terá a diminuição de sua radiação 
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circulante, apenas com as medidas de aumento de ingesta hídrica. O tecido ósseo não possui 

circulação que permita isso. Temos então uma grande possibilidade deste cliente permanecer por 

mais um dia ou dois, sob proteção radiológica em internação hospitalar. 

 É muito importante que a equipe de enfermagem esteja atenta para esses dados, e cabe à 

enfermeira, implementá-los na rotina do seu cotidiano. São subsídios que todos precisam atentar, 

pois na orientação aos clientes no preparo para sua alta, devemos assinalar da possibilidade de 

não acontecer na data prevista. É necessário que a equipe esteja treinada para observar a última 

radiometria aferida, e a partir daí, implementar os cuidados relativos à preparação para a alta 

hospitalar, conhecendo os trâmites pertinentes e não produzindo falsas esperanças no cliente.  

  

5.2.2 – Orientações aos clientes para o autocuidado 

  

Aparece como segunda necessidade mais requerida (n=16) neste momento de internação, 

a necessidade de ajuda com relação a orientações para o autocuidado.  

 Nos primeiros momentos da internação, a maior preocupação, cliente e equipe, gira em 

torno da ação de compreender e se fazer compreender, a importância das rotinas de autocuidado: 

utilização do limão sublingual, balas, banho de aspersão três vezes ao dia,  a ingesta hídrica e 

ainda a compreensão sobre os cuidados de radioproteção, do cliente em relação ao ambiente e à 

equipe multiprofissional. 

 Na fala dos depoentes, confirmamos as afirmações acima e registramos a preocupação de 

alguns, nos cuidados de radioproteção em sua residência, com sua família e até mesmo com 

animais de estimação. 

Situação: Durante as orientações apresentava-se com olhar 
atento, sorridente, parece entender bem as orientações. – E o 
limão, pode espremer na água ? (Rosa) 
Cuidado: Explico que o objetivo do limão sublingual é estimular 
a salivação e com isso a eliminação do iodo. 
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Situação: “Boa tarde José ! Está tudo bem aí ?- Tudo bem, 
obrigado. (José) 
Cuidado: Neste momento quando C. chega para lhe falar, ele 
necessita de um reforço das orientações sobre radioproteção em 
relação à equipe. (precisa afastar-se da porta quando alguém da 
equipe chega à janelinha) 
 
Situação: (Momento da alta hospitalar) Chego à janelinha e 
pergunto:”Pronta para voltar à paz daquele sítio ? Ah.... tô pronta 
sim, lá é muito bom e tranqüilo. Eu posso trabalhar, né !?   
(Rosa) 
Cuidado: Reforço as orientações sobre radioproteção, 
principalmente evitar contatos com gestantes e crianças e 
esclareço-lhe que pode desenvolver seu trabalho no sítio 
normalmente. 

 

 

 A importância das orientações sobre questões específicas estimula nosso pensamento e 

baseados em Carvalho (1980), concordamos que “... alguns esperam ajuda sob a forma de 

atendimento às necessidades básicas ou como orientação que satisfaça a carência de saber 

sobre questões específicas” 

 Compreendemos que é inegável a condição de necessidade de ajuda dos clientes na 

internação com relação às ações de autocuidado. Não há como visualizar a radiação e em alguns 

momentos, eles esquecem que estão em isolamento radiológico. As ações simples do cotidiano 

assistencial com suas famílias envolvem situações que demandam muita atenção, pois um 

simples ato de escovar os dentes pode transformar-se em contaminação do ambiente ou até 

mesmo a maneira de acionar a descarga do vaso sanitário sem a tampa devidamente fechada, 

pode trazer contaminação radioativa para o ambiente. 
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5.2.3 – Apoio Emocional ao cliente e familiares 

 

Aparecendo como terceira necessidade mais requerida (n=14)- o apoio emocional, talvez 

possamos inferir que as orientações e as necessidades de ajuda ofertadas/requeridas no período 

de preparação para a internação, foram plenamente satisfatórias resultando em um cliente mais 

tranqüilo, centrado em suas ações, plenamente seguro com relação aos procedimentos durante a 

internação. 

 No contexto do quarto terapêutico, diante da vigência da obrigatoriedade na observação 

das condutas de radioproteção, entendemos que a assistência de enfermagem necessita ir além de 

um conjunto de atividades, centradas no cliente. É necessário conquistar sua parceria, adesão à 

uma relação integrada nos mesmos interesses, isto é, clientes satisfeitos e equipe tranqüila. 

 Entendemos com Carvalho (1980) que, “... assistência de enfermagem dá vida ao 

conjunto, ao tempo em que congrega assistentes e assistidos. Esse conjunto, no âmbito da 

assistência de enfermagem, só tem sentido quando funcionam integrados e segundo os termos da 

relação de ajuda.”  Podemos então dizer que, a interação equipe de enfermagem - cliente é 

satisfatória, quando há solicitação deles ou observação da equipe, direcionando os cuidados de 

ajuda prestados. 

 O apoio emocional, em alguns momentos, favoreceu o atendimento às necessidades 

físicas e também revelou-nos a importância de um rigor na observação da equipe sobre a 

situação do cliente.  Acreditamos que uma equipe multiprofissional, entrosada e atuante, pode 

demonstrar ao cliente, o equilíbrio e a satisfação no trabalho, o que se traduz em segurança maior 

para o mesmo. Sobre este aspecto, entendemos que a assistência centrada nos princípios da 

relação de ajuda, por si só, já configura a presença da satisfação no trabalho e, 

conseqüentemente, extensiva aos clientes. 
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 Assim o apoio emocional necessitado pelo cliente pôde ser ofertado apenas com nossa 

presença no cenário do cuidado. No ambiente do isolamento radioativo, esta presença necessita 

de rigorosos critérios por parte da equipe, não justificando com isso, não fazê-lo. 

 O rodízio de profissionais, a presença pontual e metódica junto à janela da porta de 

chumbo (à porta do quarto), permite à conta das normas de radioproteção condições de oferecer 

ao cliente oportunidade para expor seus sentimentos e a definir o tipo de apoio que necessita. 

 Várias foram as situações de necessidades requeridas ou observadas, envolvendo os 

clientes, onde o apoio emocional ressaltou o cuidado ofertado. 

 

Situação: “ E aí D. Sara, o seu acompanhante já está confirmado 
para a sua alta ? 
- Com certeza, eu falei ontem com o meu marido por telefone e 
ele disse prá eu ficar tranqüila que ele vem me pegar.” 
-às 9:39h ligou para o posto de enfermagem solicitando descer e 
esperar o esposo na entrada. “Estou ansiosa! ...Oh, meu marido 
é nervoso.... Eu moro em São Gonçalo, talvez por isso...” (Sara) 
Cuidado: Reforcei que falta pouco, a alta já é uma realidade... 
“tenha calma, estamos aqui!” 
 
Situação: Às 11:50h ao ligar para a sua cunhada, descobriu que  
o marido não virá buscá-la. Deixou recado que não poderá 
buscá-la pois tem compromissos especiais e que “ela dê seu 
jeito”. 
Contou-me a situação com lágrimas nos olhos. (Sara) 
Cuidado: Procurei acalmá-la com palavras de conforto. Dividi a 
situação com a médica responsável e resolvemos oferecer-lhe o 
almoço e logo após, esperando que estivesse mais calma, liberá-
la sozinha. Saiu por volta das 13 horas. 

 
Situação: “Estou com saudades da minha família, o tempo 
demora a passar, não vejo a hora de ir embora deste quarto.”  
(Claudia I) 
Cuidado: Conversei por um tempo com ela através da janelinha, 
fazendo-a perceber que em menos de dezoito horas estaria em 
sua casa, com sua família. 
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Situação: “... é como você disse, a minha maior preocupação é 
essa questão minha na justiça, a pensão do meu ex-marido, né 
?!. Já são vários meses sem solução e eu fico assim dependente 
de minha mãe e amigos..., e isso é muito ruim.” (Angel) 
Cuidado: procurei ouvi-la e deixar que desabafasse. 
Conversamos por um tempo. 
  

 Mais uma vez as ações para ouvir atentamente se fazem necessárias, em busca de 

satisfazer às necessidades de ajuda dos clientes. Para Angel, por exemplo, essas necessidades 

demandavam um ouvido atento às suas angústias prioritárias que se configuravam na demora da 

conclusão da sua questão na Justiça. 

 Entendemos que conversar com o cliente promove o ambiente terapêutico e, em pesquisa 

sobre o assunto, encontramos em Fontes (2006) um estudo junto a clientes no início de 

tratamento antineoplásico em situação ambulatorial, no qual a autora investigou  as concepções 

desses clientes sobre o diálogo com a enfermeira. Em suas conclusões, ela pontuou, dentre outros 

aspectos, acerca das possibilidades ampliadas dos laços de confiança... É preciso que “o cliente 

possa verbalizar seus temores, encorajando-os a expressarem suas dúvidas, preocupações, 

anseios e expectativas, em uma autêntica relação de ajuda, de solidariedade e apoio no 

enfrentamento das situações que se apresentam ao viver e conviver com o câncer” (op cit, p.98) 

 

 5.2.4 – Encaminhamento a outros profissionais 

 

 O quarto cuidado mais requerido e/ou ofertado (n=8), nas necessidades expressas pelos 

participantes do estudo, envolveu os profissionais da equipe multiprofissional como a 

nutricionista, em primeiro lugar, vindo depois os médicos e por último o apoio da física médica, 

responsável pela radioproteção. 
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Situação: “Ah... por favor! Eu não gosto de leite ou café para o 
desjejum e leite de soja me dá azia! “ (Pires) 
Cuidado: Solicito a presença da nutricionista para adequação do 
cardápio (o cliente ainda não havia recebido a dose terapêutica) 
 
Situação: Cliente bastante preocupada, pois não tolera água e 
também não pode receber grandes porções de alimentos (fez 
redução cirúrgica gástrica). (Márcia) 
Cuidado: Solicitada a nutrição a substituição de um litro de água 
por um litro de mate gelado. 
 
Situação: “Estou com a língua grossa, bastante enjoado e com 
uma sensação de que estou sufocando!...”. (Wellington) 
Cuidado: E. (aux.enf.) procura acalmá-lo enquanto aguardam a 
presença do médico para avaliação do quadro. 

 

 Poucas vezes foi necessária a intervenção médica nas intercorrências durante a 

internação. Em experiências anteriores, registramos apenas quatro ocorrências, onde envolveram 

um exame físico simplificado, investigando as queixas dos clientes (dores abdominais, edema de 

pescoço e língua “grossa”).  

Os clientes que se submetem a este tipo de tratamento têm como condição básica, um 

quadro clínico estável e, na contingência de possibilidades de complicações, por presença de 

metástases, é realizada uma prescrição medicamentosa preventiva. 

 

5.2.5 – Promoção do Ambiente Confortável 

 Como quinto cuidado oferecido para atendimento das necessidades de ajuda dos clientes 

em seu momento de trans-internação (n=4), pontuamos a promoção do ambiente confortável. A 

realidade da necessidade de isolamento radioterápico converteu-se em preocupação com a 

televisão, com o rádio para ouvir suas músicas e suas orações, com o ar condicionado - em não 

sentir frio ou com o chuveiro quente para os três banhos diários. 
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Situação: “Aqui a gente tem pouca opção para passar o tempo. 
Apesar de não ter dormido bem à noite, mas, o dia parece que 
passa devagar. Ficar confinado aqui está sendo angustiante, o 
tempo não passa !! (Pires) 
Cuidado: Conforto-lhe que agora restam em torno de dezoito 
horas para a sua alta e ofereço-lhe uma revista de notícias gerais, 
como uma opção para “preenchimento do tempo” 
 
Situação: No momento da internação, detectamos problema na tv 
do quarto. Providenciamos um aparelho, mais antigo, mas que 
estava funcionando bem. Não conseguimos sintonizar os canis 
com essa antena e por sugestão da própria cliente: “- Deixem aí, 
que depois com calma eu encontro a melhor posição da antena;” 
Cuidado: Atendemos seu pedido e deixamos que ela mesma 
ajustasse a tv. ( à tarde, relatou-nos toda feliz, que havia 
conseguido sintonizar a tv e que conseguiu sintonizar  inclusive, 
vários canais) 
 
Situação: No momento da internação, solicitou ficar sozinha, 
pois achava que assim ficaria melhor. (Claudia I) 
Cuidado: foi atendida sua solicitação, através de negociação com 
a médica responsável e a física médica. (quarenta minutos após 
receber a dose, exclamou:- “É loucura ficar aqui sozinha!!!”) 

 

 Sabemos que o ambiente para o cliente está incluso em sua terapêutica e que 

principalmente nesta modalidade, este ambiente deve proporcionar o maior conforto possível 

visto que todos estão clinicamente estáveis e sua presença no ambiente hospitalar sob internação 

é somente devido à necessidade de isolamento radioprotetor. 

 A promoção de um ambiente terapêutico permitindo a ação natural do corpo para a 

promoção da saúde já povoava a mente de Florence Nightingale e permeava suas ações de 

cuidado (1989).  

 

5.2.6 – Amparo Espiritual aos clientes e familiares 

 Como última necessidade requerida, mas não menos importante (n=3), observamos a 

questão do amparo espiritual aos clientes e familiares como expressão de necessidade em poucos 
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clientes. A maioria dos participantes do estudo declarou-se católica. Porém, observamos que 

grande parte dos clientes, em alguns momentos, reportavam-se à uma fé em Deus que traz para 

as suas vidas, uma sensação de base de apoio para prosseguir. 

 

Situação: -“Eu sei que você está com pressa ( Neste momento 
eram 20:45h) prá ir embora, mas eu queria te contar uma coisa. 
Isso que eu estou passando é um espinho na carne. Deus está me 
mostrando que Ele tem um caminho para eu seguir e eu estava 
querendo me desviar. As pessoas na minha igreja estão 
assustadas com a minha calma em relação a este câncer, que 
todos têm até medo de falar. Mas eu estou bem, de verdade e 
tenho certeza para a minha vida de que Deus está no controle de 
tudo.” (Francisco) 
Cuidado:Ficamos ali conversando por uns 5 minutos sobre suas 
crenças. Muito feliz comunicou que a esposa prometeu estar às   
6:30 h da manhã seguinte, chegando ao hospital para buscá-lo. 
Quando terminamos  a conversa e voltei ao posto de 
enfermagem, pensei:” Por mais tranqüilo que estejam, sempre há 
um misto de solidão e desejo de compartilhar sentimentos e 
idéias com outra pessoa”. 
 
Situação: “Eu sei que Deus vai me ajudar e que eu vou passar 
por esse problema” (Sara) 
Cuidado: Permaneci por um tempo na janelinha ouvindo suas 
colocações, procurando ofertar-lhe meu ouvido atento. 
 

 A importância da fé em Deus para esses clientes leva-nos a pensar na espiritualidade de 

cada um e em configurar nossa atitude de ajuda, sem preconceitos e entendendo ser 

imprescindível que, independente do que e no que acreditamos e professamos em nossa fé 

religiosa, nos posicionemos em condições de compreender e ajudar aqueles que necessitam de 

amparo espiritual. 

 Estudos como os de Moura (2005), junto a clientes com câncer em tratamento 

quimioterápico ambulatorial também registram os sentimentos dos participantes expressando-se 
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em relação à fé e crença em um ser superior e à busca da esperança na Fé e no confiar seus 

destinos a Deus. 

 

5.3 – A AJUDA PARA LIDAR COM AS CONSEQÜÊNCIAS DA RADIOIODOTERAPIA 

 

 Este momento, conforme já esquematizado na figura 1, representa o que denominamos de 

Momento III. Acontece oito a dez dias após o cliente ter recebido a dose terapêutica de iodo 131 

e, portanto, já encontrar-se em sua residência pós alta hospitalar, em torno de seis a oito dias. 

Consiste em submeter os clientes ao exame de Rastreamento Pós Dose Terapêutica – RPDT. 

Este momento é descrito como novo rastreamento, (no período de rotinas de preparação para o 

tratamento, normalmente é realizado um exame de rastreamento de corpo inteiro) em todo o 

corpo, realizado pós-dose, sete a dez dias após, para evidenciar possíveis sítios metastáticos 

antes não detectados. MS – SUS (2003)  

 

 Quadro - 4 - Necessidades de Ajuda para lidar com as conseqüências da Radioiodoterapia 

Cuidados Prestados  e/ou   ofertados       n   
              Mulheres Homens Total

  *Orientação aos clientes para o auto-cuidado 14 3 17 
  * Apoio Emocional ao cliente e familiares 9 2 11 
            *Cuidados Físicos nas contingências de 
necessidades referidas ou não pelos clientes 

7 2 9 

  *Promoção do ambiente confortável  5 3 8 
  *Encaminhamento a outros profissionais 4 1 5 
  * Amparo Espiritual aos clientes e familiares 2 0 2 

 

 

Neste momento do estudo, registramos contribuições significativas. Nos relatos, durante a 

entrevista semi-estruturada, surgiram menções, relatos sobre situações vivenciadas durante a 

internação. Fato este que exige a descrição de cuidados oferecidos e /ou requeridos pelo cliente 
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que agora está no ambulatório, dez dias após ter recebido a dose terapêutica de Iodo 131 e que 

confere com os relatos dos seus sentimentos em relação ao momento da internação e à percepção 

da sua situação atual. 

 

5.3.1.- Orientação aos clientes para o autocuidado  

  

 As necessidades de ajuda mais solicitadas no momento (n=17) de primeiro retorno ao 

hospital após a internação no quarto terapêutico, pelos participantes do estudo, evidenciaram a 

razão da orientação para o autocuidado. É um momento delicado, de muitas dúvidas e incertezas 

quanto ao futuro.  

A necessidade da equipe de entender cada cliente como único em suas percepções e 

necessidades de ajuda requer a conscientização dos princípios da relação de ajuda. No entanto, 

apesar de que as orientações sobre questões pós- alta hospitalar possam permear todos os 

momentos da terapia, a maioria dos clientes, quase sempre, apresentam-se com necessidade de 

reforço, revisões quanto ao cuidado e em algumas situações, até mesmo discutir novamente 

aspectos vivenciados durante a internação. 

Situação: Ah... só que o limão Ah ... só que o limão tá 
incomodando, sabe ? você sabe que eu me senti assim até meio 
enjoada, e até que eu diminuí, eu tava botando 4vx e agora tô 
colocando só duas..., três...– machucou minha boca também...- 
Acho que é porque eu passava muito tempo com o limão na 
boca... uns 10 minutos... eu acho que foi isso. ( Claudia II) 

Cuidado:  Oriento sobre a maneira correta do uso do limão 
sublingual no estímulo à salivação. 
 

Situação: “Estou curtindo a relação, olha que lindo! , saímos 
para jantar e discutimos a relação numa boa, prá isso está sendo 
muito bom, porque as crianças estão com a minha mãe e nós 
estamos sózinhos em casa... Eu estava  dormindo na sala 
durante os dias de afastamento... e por falar nisso,e a questão de 
relação sexual ? a abstinência é só naqueles dias de afastamento 
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né ? porque se não for já era, o meu marido disse que estava 
com muita saudade de mim e nós transamos, isto é problema ? 
Cuidado: Esta cliente estava tranqüila., apenas incomodada com 
a questão, tudo salgado, e em seu rosto havia um sorriso sincero. 
Prá sua relação conjugal, esses momentos favoreceram reflexões 
importantes, (as crianças não estão em casa), que aparentemente 
lhe trouxeram grande segurança. Perguntei se ela ficou bem com 
isso e percebi que isso veio completar este momento ímpar que 
eles estão vivendo. Esclareci que as restrições eram dentro 
daqueles dias. 
 
Situação: “E a gente fica agora realmente sem pintar o cabelo?” 
(Nice) 
Cuidado: Esclareço que a partir de hoje, após este exame, poderá 
retornar a sua dieta normal e a utilizar a tintura no cabelo. 
 
Situação: “Eu não trabalho fora... eu sempre fiz as atividades da 
casa, ...eu cuido da casa inteira, e os meus filhos, um artesanato 
que eu faço...entendeu ? eu faço uma porção de coisas.Eu tô 
muito parada. Eu subo uma escada e canso, eu escovo os dentes 
e canso, então eu tô... eu saí muito mal, fisicamente falando e 
emocionalmente falando.” (Claudia I) 
Cuidado: Procuro ouvi-la com carinho e explico-lhe que até ela 
chegar a sua dose plena do hormônio, esses sintomas ainda  vão 
persistir, mas é por pouco tempo. 

 

 

 As orientações para o autocuidado, a partir das necessidades expressas pelos clientes, 

versaram em torno das questões de entendimento sobre todo o tratamento, inclusive os 

medicamentos. 

Situação: “Estou inchada, sei que é por causa do hormônio, né ? 
comecei a tomar... estou inchada ... tô muito nervosa...  
Não chegou ainda na dose ideal, ...cabeça doendo....muito 
nervosa... me aborreci muito essa semana... ” (Renata) 
Cuidado: Procuro acalmá-la mostrando-lhe que essa situação 
logo vai melhorar, quando a sua dose do hormônio for ajustada e 
chegar ao ideal para as suas necessidades. 
 
Situação: É.. quando eu cheguei em casa eles já sabiam mais ou 
menos né, que eu não podia ficar pegando, nem chegando muito 
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perto, aí a pequenininha é que ficou meio assim..queria 
colo...chorando...mas aí eu fui levando também, conversei com 
ela, e aí... o outro, quando eu vou no banheiro é que é 
engraçado, que ele não vai de jeito nenhum...aí ele fica 
assim..”eu num vou não, tem veneno aí” (risos)...Ele tem 5 anos, 
“Num vou não pai “ aí o Z. fica brincando com ele, “ num vai 
no banheiro não J. ? ”Não tem veneno aí” ( risos) Porque eu 
expliquei pros meninos, “quando eu for J. só vai quando eu 
mandar, porque tem que dar várias descarga né, quando eu uso 
o sanitário.” Aí ele fala “ tem veneno aí não vou agora não”. 
Mas a pequenininha é que pede mais colo, os outros dois já 
entendem mais, né e a pequenininha é que pede mais colo. A 
mais velha é que tá um pouquinho assim.... mais rebelde dentro 
de casa. 
Cuidado: Reforço as orientações de radioproteção e a tranqüilizo 
quanto aos seus filhos. 

                Destaca-se ainda a preocupação em esclarecer o autocuidado, no que os clientes 

entendem que pode resultar em prejuízos para sua família ou para as pessoas em seu ambiente de 

trabalho. 

Situação: “Aí eu quero perguntar uma coisa prá você, eu posso 
trabalhar né ?.... eu posso trabalhar normal ? Porque apareceu 
um serviço prá mim trabalhar sexta e sábado, entendeu ? Prá  
mim  não ficar à toa, porque  eu tô engordando muito, eu tô 
engordando muito...só comendo e engordando...mas sabe o que é 
? sossêgo...menina é um sossego, lá no sítio aonde eu moro é um 
sossego, você tinha que  ir lá, é que você mora aqui, não tem 
como....” 
Cuidado: Oriento-a de que se está se sentindo bem pode 
trabalhar, não há restrições agora. 
 

É importante o conhecimento da enfermeira dos sintomas, complicações e efeitos 

colaterais da terapia para que possa transmitir, com segurança para os clientes, as informações 

necessárias e assim, também, planejar a assistência de enfermagem a ser implementada neste 

momento. 

 As dúvidas que surgiram em questões vivenciadas durante a internação, como a situação 

de Claudia II, que passava dez minutos com o limão na boca, quando a orientação na internação 

é de dez segundos, isto é, pede-se para contar até dez e desprezar o limão com a água e a saliva, 
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na pia do banheiro. Qual ruído ocorreu durante as orientações, na internação, dentro do quarto? 

Como a cliente pôde ter entendido que de duas em duas horas ela teria que utilizar gotas de 

limão sublingual, adicionando água logo após e ficar por dez minutos com esta solução na boca? 

 Registra-se, aqui, um problema que merece revisão na sua raiz e propostas de mudanças. 

Talvez, na forma como a orientação é realizada. Talvez seja interessante se pensar em um modo 

que permita avaliação imediata e que se possa constatar o problema não permitindo que a 

dificuldade de entender as orientações se estenda por tanto tempo. 

 

5.3.2 – Apoio Emocional aos clientes e aos familiares 

 

 Este foi o segundo cuidado mais ofertado e/ou requerido neste momento do tratamento 

(n=11). O cliente chega ao exame de rastreamento pós- dose terapêutica, com algumas carências 

e necessidade de ser ouvido. Neste momento, mais uma vez, a segurança da enfermeira em 

relação às orientações e respostas frente a este cliente é condição indispensável para a 

efetividade da assistência e termos da relação de ajuda. Ainda que não possamos esperar que 

plenamente entendamos os anseios dos clientes, quando cuidamos e oferecemos cuidado e ajuda, 

com segurança, conquistamos a confiança dos mesmos e este fato já se configura em plena 

relação de ajuda. Carvalho (1980) 

  

Situação: “É... justamente,...aquele dia aqui ... eu... eu...., com 
toda a sinceridade, num... eu não entendi o que aconteceu 
comigo.... eu passei a sentir dor, doía muito essa região aqui.... 
muito mesmo né... e um desconforto total.... e aí a madrugada foi 
se aproximando e aí começou a sentir aquele... aquela  agonia, 
até porque. quando eu vim pra cá, eu vim com a idéia de fazer 
tipo, a terapia do sono, mas... o que aconteceu, eu vim cedo pra 
cá, tinha acordado muito cedo no dia anterior e eu pensei... dois 
dias sem dormir direito, vou dormir muito, botar em dia o sono... 
e... esse dia a previsão era totalmente ao contrário do que 
aconteceu...comecei a sentir dor na nuca, aquela sensação de 
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desconforto... e...o sono começou a chegar... mas eu não 
conseguia relaxar prá dormir....  Só que.. isso já aconteceu 
antes, já aconteceu em casa... é de eu querer dormir e tal e até tá 
dormindo, né, e ter aquela sensação de que tava me sufocando,... 
isso foi depois dessa operação, porque até então nunca havia 
sentido nada..né... aquela sensação de que eu tava...que eu não 
conseguia respirar e tal, mas aí eu acordei, mas depois dormi 
normalmente..., mas só que aqui ...é quando chegou a esse ponto 
eu... é...” (Wellington) 
Cuidado: Procuro ouvi-lo mais do que falar. Conforto-o dizendo 
que o medo pode estar desencadeando tudo isso, mas que não é o 
fim do mundo! 
 
Situação : “Eu estou péssima (risos com lágrimas ), a boca 
salgada tudo, é...é...eu não sabia que eu ia  sair pior do que eu 
entrei, pq antes eu já estava me sentindo fraca, mas eu sei que 
10% da minha vitalidade ainda estava funcionando, fiquei muito, 
muito mal, muito mal, muito mal !!!! e emocionalmente foi 
péssimo, eu dei uma caída... geral, a gente se sente o tempo todo 
assim... 
Eu não sou uma pessoa de ficar... meio lá em baixo assim com 
facilidade..mas dessa vez, eu não sei se foi o acúmulo de tudo 
que me derrubou... o tempo que não passa...contando os 
minutos... eu ficava olhando o farol dos carros, torcendo....ai, 
pra eles acenderem que era sinal que estava acabando o dia, vc 
fica nessa paranóia, e eu acho que não é nem tanto pelo 
isolamento assim...” (Claudia I) 
Cuidado: Procuro ouvir seu desabafo e orientar-lhe sobre os 
sinais e sintomas advindos da falta do hormônio em sua dosagem 
plena. 

 

 

            Precisamos compreender e respeitar os sentimentos e desejos dos clientes. A sensação de 

frustração de Wellington pela agitação que lhe abateu à primeira noite de sua internação merece 

atenção, pois mesmo depois de avaliado e oferecido o cuidado, e até recusando alguns deles, não 

conseguiu se haver bem com suas necessidades e nós da equipe de enfermagem tivemos que 

vivenciar nosso momento também de frustração em não conseguir atendê-lo a tempo de 

promover o conforto de que precisava. 
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 De igual modo, parece ter havido alguma falha no atendimento às necessidades de ajuda 

da cliente Claudia I, posto que não foi possível estimular sua expressão inequívoca de ter 

alcançado a ajuda de que necessitava , em sua angústia de um tempo que não passava. Neste 

momento, a importância do apoio da família e dos amigos, vem com peso na fala de alguns dos 

clientes.  

Situação: “Eu fico pensando assim que... pensando não, eu tenho 
certeza, que Deus não poderia ter colocado uma pessoa melhor 
na minha vida do que ele... ainda mais nesse período né ? que é 
tão difícil, né ? tantos maridos às vezes né ? vai embora .... aí eu 
fico pensando... às vezes ele tá ali trabalhando aí eu fico 
pensando assim,  _” Aquele ali é um anjo mesmo que Deus 
colocou na minha vida “ aí eu fico pensando, “ cadê as asas 
dele, onde ele escondeu ? (risos) Aí de mim se não fosse ele, sei 
nem imaginar.. é tão difícil mesmo tendo apoio, imagina 
sozinha!” (Patrícia) 
Cuidado: Escuto atentamente sua narrativa e compartilho de sua 
alegria por ter o seu marido tão solícito a seu lado. 
 
Situação: “É, mas eu tenho muitos amigos e eles estão me dando 
a maior força. Outro dia mesmo eu liguei pra um amigo e ele me 
disse pra ir na casa dele, me recebeu muito bem. Ah... a nossa 
vida é assim. Agora apareceu um treco aí no fígado, não sei o 
que que é. Não posso deixar isso me abater, preciso caminhar 
para resolver. A vida é assim , não posso recuar diante da 
dificuldade, tenho que resolver e partir pra frente.” 
Cuidado: Procura ouvi-la com ouvidos de escuta. Relatou 
experiências desagradáveis de pessoas se afastando dela, com 
medo da radiação. 

 

 Identificamos, então, que o essencial para direcionar o foco da assistência para o 

estabelecimento da relação de ajuda é a capacidade da enfermeira e de sua equipe em relação a 

desenvolver capacidade de ouvir atentamente, escutando verdadeiramente as palavras até os 

silêncios dos clientes. É preciso a capacidade de oferecer ajuda até mesmo sem verbalizações. 

“estar atento ao tom, ao volume, ao tempo, à altura e a inflexão da voz e ainda estar atento à 

postura física que transmite mensagens não verbais”. NIC (2004, p.623) 
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5.3.3 – Cuidados Físicos nas contingências das necessidades referidas ou não pelos clientes. 

 

 As necessidades de ajuda envolvendo os cuidados físicos surgem como terceiro cuidado 

mais requerido/ofertado envolvendo os participantes do estudo (n=9). Em sua maioria, são 

necessidades esperadas dentro de um padrão de normalidade para este momento da terapêutica. 

Segundo a literatura, leve desconforto gástrico (ou azia) pode ocorrer após o recebimento do 

iodo 131 e, posteriormente, alteração temporária do paladar e edema na região das glândulas 

salivares. Esses sintomas podem ser revertidos com a utilização de terapia medicamentosa 

específica. 

Situação: “... só tive esse enjôo, aí eu liguei pra cá, pq eu não fui 
prá casa tomando plasil  né ? a doutora não me receitou e aqui 
eu tomei né, aí eles mandaram tomar até 2ªfeira e aí eu tomei e 
melhorei na mesma hora... agora a boca tb... a língua chega tá 
grossa... não sinto nem o sal nem o doce, não tenho o paladar.... 
agora tô conseguindo comer mais ou menos, mas nos primeiros 
dias ingeri muito líquido, urinei bastante, tomei meus banhos 
com todo o frio..{risos} ( Claudia) 
Cuidado: Orientei para higiene oral com solução bicarbonatada 
envolvendo o dedo indicador com uma gaze nesta solução e 
limpar a língua. Continuar a ingerir maior quantidade de água e 
estimular a salivação somente com as balas. 
 

Situação:” É.. eu me sinto assim rouca, com a voz rouca.. e 
qualquer. coisa que eu como,  parece que eu comi muito e  aí 
fica inchada, a barriga.. e eu também... eu me sinto fraca... eu 
ando... e fico muito cansada... mas ... foi a dúvida né ?... eu 
errei, mas vou começar amanhã, que hoje eu já não posso mais, 
que  eu não tô mais em jejum.” ( Lili) 
Cuidado : Reforço a explicação de como deverá utilizar o 
hormônio até alcançar sua dose ideal e que todos esses sintomas 
desaparecerão. (esta cliente entendeu que não poderia reiniciar o 
uso do hormônio sintético e está até agora, oito dias depois, sem 
a medicação) 
 
Situação: “Porque isso aqui meu tá tudo ferido  eu tenho muita 
acidez, tenho problema de ácido seríssimo desde nova, e aí com 
o limão aumentou mais ainda, inclusive os meus dentes tá 
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também até com problema prá mastigar, tá dando muita 
nevralgia e aí até falaram que é... pode ser devido ao limão.” 
Cuidado: Oriento a fazer a estimulação da salivação apenas com 
as balas e deixar de usar o limão. 
 
Situação: “É... muito cansaço e dor nas minhas  
articulações...e...um pouco de inchaço... e  o desânimo que é 
total......   É ...esse inchaço já foi maior, agora já está 
diminuindo... No Abdome e nas mãos.. um grande desconforto, 
eu não consigo fechar as mãos.” (Pires) 
Cuidado:Passo a orientá-lo sobre um posicionamento ideal dos 
antebraços, para a promoção de um retorno venoso reduzido e 
provocar então, uma melhora neste edema.Explico-lhe ainda que 
esses sinais e sintomas estão relacionados com a abstinência do 
hormônio e que breve ele estará sentindo-se melhor. 

 

 Percebemos um vínculo com o Serviço e constatamos a certeza dos clientes de que 

podem procurar-nos pois que encontrarão respostas para suas angústias. Mas aqui também 

registramos problemas físicos advindos de orientações não assimiladas e podemos inferir que a 

razão talvez esteja na forma como a orientação é oferecida, não contemplando bem as 

necessidades do cliente. 

 

5.3.4– Promoção do Ambiente confortável 

Registramos aqui as declarações dos participantes do estudo (n=8) acerca de fatos ocorridos 

durante a internação. Os cuidados que contemplam as necessidades de ajuda, envolvendo o 

ambiente, representam o quarto cuidado mais oferecido/ofertado neste momento.  

A influência do ambiente nos sentimentos, no aspecto emocional, é foco de alguns estudos. 

Encontramos em Moura (2005), e em relação à gestão do ambiente pela enfermeira num 

ambulatório de quimioterapia. As falas dos participantes do estudo pontuam a limpeza do 

ambiente, à sensação de conforto face ao mobiliário, destacado principalmente pelas clientes 

femininas que observaram a questão estética e decoração, como fatores de bem estar. 
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Em nossa realidade assistencial, o ambiente é preparado segundo as normas de 

radioproteção e para Claudia I este fato configurou-se em um fator estressante. É necessário 

proceder a impermeabilização das áreas de maior freqüência do toque das mãos dos clientes 

dentro do quarto (maçanetas de portas, interruptores de luz, interruptor do triturador de 

alimentos, da bica do banheiro, do chuveiro, etc...), com papel filme de PVC transparente, 

seguindo as determinações do CNEN. Esta “plastificação” incomodou-a e segundo o seu relato 

dava-lhe “ a sensação de que você contamina” , por isso tudo tem que estar protegido. O 

princípio observado na utilização desse filme nessas áreas dentro do quarto é no sentido de 

quando o cliente sair de alta hospitalar retira-se este filme e com ele a possível  contaminação. 

O fato exposto deve ser considerado para reflexão, senão em seu contexto explícito, ao 

menos pela busca de significado maior, ou até mesmo de inclusão cuidadosa nas orientações 

durante o preparo para a internação, de orientações mais criteriosas acerca desse fato e 

procurando perceber a compreensão e aceitação dos clientes. 

Outra influência no ambiente terapêutico, emergente das questões da radioproteção, diz 

respeito a trazer para a internação objetos de uso pessoal que não os preconizados como 

essenciais; mais uma vez, as orientações no preparo para a internação necessitam contemplar as 

questões do envolvimento total na relação de ajuda, buscando perceber estes detalhes, que talvez 

com cuidado, juntos, tivessem conseguido encontrar alternativas para o problema. 

 

Situação: “A questão do plástico te lembra a todo o tempo, o 
tempo todo tá te dizendo que você tá contaminada, que vai tirar 
para não prejudicar outra pessoa, o tempo todo aqueles 
lembretes no quarto, e isso tudo você ali sozinha, 24 horas por 
dia sozinha, só recebendo este tipo de instrução, prá uma pessoa 
que já tem uma doença, por mais que...ah,foi ...tranqüilo, foi no 
começo, isso tudo... você já tá baqueada, qualquer coisinha a 
mais é uma gota a mais no teu copo d’água... que já estava 
enchendo... “ (Claudia I) 
Cuidado:  Procuro ouvir atentamente e acalmá-la 
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Situação: Eu tenho um travisseirinho, e.. que que acontece, eu 
durmo com um travesseiro mas, ele é que finalmente eu termino 
dormindo com ele, que é muito macio...mas isso eu já passei, 
porque. já operei e... já tive internado. Mas aí senti aquela dor, 
né...aquela sensação de que quando eu ia dormir eu não 
conseguia respirar e aí...eu entrei em pânico né..., sózinho, 
aquela coisa de você está só..(Welington). 
Cuidado: Procuro somente ouvi-lo e deixar que desabafe, 
procurando ouvir com atenção seu relato 
 

 Os relatos também indicam uma avaliação que os clientes fizeram acerca de suas 

vivências durante a internação. A percepção agora, (“daqui de fora”) revela interessantes 

questionamentos e sugestões. Os clientes sugeriram alguma forma “a mais” de entretenimento 

que não só a televisão aberta. Houve sugestão de aparelho de DVD e televisão a cabo.   

 O ambiente físico, social e psicológico é de fundamental importância para a terapêutica 

que, em nossa realidade assistencial, ainda traz os rigores técnicos da radioproteção. Envolve a 

necessidade de recolher-se a um quarto especial em um dado período de tempo, até que a 

radiação se encontre em níveis preconizados pelo CNEN para liberação deste cliente. O 

ambiente, já era considerado por Nightingale (1989) como parte da terapêutica ao promover as 

condições para que o corpo combata a doença.  

 

5.3.5– Encaminhamento a outros profissionais 

 O encaminhamento a outros profissionais surge como quinto cuidado a ser 

ofertado/oferecido aos clientes (n=5), no momento em que estão recebendo ajuda para lidarem 

com as conseqüências da Radioidoterapia..  

 Nesta etapa, já é rotina a avaliação pós-exame pelo médico assistente.  O 

encaminhamento a outros profissionais surgiu como ação para atender a necessidade de ajuda 

apresentada. O cliente é orientado, na consulta médica, a procurar sua unidade de origem e 

buscar ajuda especializada, visto que somente se encontra em nosso serviço para submeter-se à 
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radioiodoterapia, após o que é reencaminhado para a sua unidade hospitalar de origem, onde fará 

o seu acompanhamento. Para o cliente INCA, o acompanhamento continua na unidade. 

Situação: “É... eu tive que vir aqui no ambulatório, para uma 
consulta médica. Eu estava sentindo muita dor que às vezes, nem 
me deixava andar. E ainda tinha o inchaço.” (Mota) 
Cuidado :   Foi avaliada pela médica . Prescrita medicação 
analgésica e orientada sobre o edema, como possível 
conseqüência da falta do hormônio. 
 
Situação: “Eu não consigo tomar laxante, me dá muita dor” 
(Renata) 
Cuidado:Solicito a avaliação do médico M. na possibilidade de 
uma medicação laxante mais natural, visto que as várias opções 
apresentadas como alternativa para esvaziar o intestino, ela não 
aprecia ( a presença de um volume maior de bolo fecal, interfere 
na aquisição de imagens para um exame de qualidade) 
 
Situação: “Ah, eu pensei que eu tivesse melhorado, mas ainda tô 
com essa crise das palpitações. Me assusto até com as coisas da 
televisão. Ontem à noite eu senti de novo, não, foi muito triste, 
mas atrapalhou o meu sono. Deve ser a preocupação de vir fazer 
esse exame.” (Eliana) 
Cuidado: Estimulei-a a procurar novamente seu cardiologista, 
relatando esses acontecimentos. 
 
Situação: “Eu gostaria de ver se está mesmo certa a minha 
dosagem do cálcio, porque quando eu falei, essa prescrição é 
bem antiga. (Pires) 
Cuidado: Solicitei ao Dr.M e R. que, durante a consulta após o 
exame, reavaliassem essa prescrição. 

 

5.3.6 – Amparo Espiritual aos clientes e familiares 

  

Como o cuidado menos ofertado/requerido surgiu o amparo espiritual (n=2). Na fala de 

alguns participantes do estudo, a fé religiosa, a confiança em uma força superior, que chega à 

profundidade do ser que tem resposta para o mistério de todas as coisas esteve presente 
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relacionado a Deus, de permeio a um consenso entre aqueles que assim se expressaram. Aqui, a 

seguir, relatos/falas de uma cliente católica e outra evangélica. 

 

Situação: “Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu sei 
que Ele pode me curar, toda essa minha doença.” (Eliana) 
Cuidado: Escuto com atenção a narrativa de suas crenças e 
procuro demonstrar que respeito e entendo seu modo de pensar 
sua situação. 
 
Situação: “- Deus, seja o que Deus quiser, eu vou ter que ficar 
ali, olhando até as 9 hs., até chegar alguém que levasse ela lá 
prá cima .... eu fiquei em contato com ela assim... longe mais de 
um metro... e aí eu estou preocupada um pouco com isso..” 
- você fez isso todo o dia? 
-Não, foi só segunda feira.  
- Pedimos tanto a Deus por um emprego prá ele e agora 
acontece isso, né!? Deus sabe o que faz! (Laura) 
Cuidado: Escuto com atenção o seu relato. Procuro acalmá-la 
sobre as questões de radioproteção em relação à sua neta. 
(estava preocupada, pois em virtude da doença da neta, a mesma  
não pôde ir para a creche tendo que ficar em casa. Seu genro, que 
já estava há um tempo desempregado, justamente neste dia foi 
trabalhar  e só restou ela em casa para cuidar da neta. Relatou-me 
que procurou ficar bem longe dela e foi somente por umas três 
horas até chegar uma amiga que levou a menina para outro 
espaço no andar de cima. Já estava cumprindo o quarto dia pós 
alta e com certeza os níveis de radiação já estavam bem 
menores) 

 

O ouvir atentamente e encorajar a atitude de valorização dos sentimentos expostos pelos 

clientes, a nosso ver, parece suficiente para diminuir, a angústia típica do momento em que se 

torna necessário estabelecer uma relação de ajuda. 

Esse cuidado visa satisfazer a necessidade que temos de cuidar do espírito,pensar a 

espiritualidade observando os valores que dão objetivo, rumo, direção à nossa vida.  

Acreditamos com Boff que, cuidar do espírito “significa especialmente cuidar da espiritualidade 
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experienciando Deus em tudo e permitindo seu permanente nascer e renascer no coração”. 

BOFF (1999, p.151) 
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VI – BASES PARA A ENFERMEIRA NA SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR DE 

CLIENTES EM RADIOIODOTERAPIA 

 

 Ao analisarmos a síntese da produção dos dados (Quadro 9), onde estão configurados os 

três momentos destacou-se a situação como um todo conduzindo-nos  para as possibilidades de 

bases que sustentem uma proposta de sistematização de cuidar dos clientes em radioiodoterapia. 

 Ancorando-nos no pensamento de Carvalho (1980), quando ressalta a importância da 

presença constante da enfermeira no cenário do cuidado, entendemos que as diretrizes para essa 

sistematização devem partir das necessidades dos clientes e da compreensão da enfermeira, a fim 

de promover os propósitos da assistência de enfermagem segundo os termos da relação de ajuda. 

 Esta tarefa permeia pontos árduos, pois em se tratando de seres humanos, assim o é na 

maioria das situações. Segundo Rogers (1991) “...quem quer que deseje estabelecer uma atitude 

consistente com a relação de ajuda, precisa mostrar-se sempre tal como é, transparente.” Tal 

atitude requer avaliação constante e disponibilidade para discutir aspectos significativos de 

situações cotidianas, procurando o bem estar de todos os envolvidos. 

 À vista dessas colocações e diante do cenário revelado a partir da configuração e análise 

dos dados produzidos, cumpre assumir e adotar posição frente à algumas diretrizes que poderão 

embasar a sistematização do cuidar da enfermagem à clientes na radioiodoterapia. 

 Destacando os momentos da produção de dados, vimos emergir características que nos 

levam à reflexão sobre as situações apresentadas diante dos diferentes significados para cada 

cliente. 

 No momento da preparação para a internação (momento I), a análise dos dados nos faz 

refletir sobre como a enfermeira pode disponibilizar-se em um âmbito assistencial, e  quais as 

estratégias pertinentes para os atendimentos ao cliente que busca apoio emocional frente ao 
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desconhecido e necessita receber orientações para o autocuidado necessário a ser desenvolvido 

durante a internação. 

 

Quadro - 5 - Síntese das necessidades de ajuda apresentadas pelos clientes ao longo do 
estudo. 
Cuidados Requeridos e/ou 
ofertados 

Momento  
I   

Momento 
II   

Momento 
III   

   n    N    n   
  M H Total M H Total M H Total
*Cuidados físicos nas contingências 
de necessidades referidas ou não 
pelos clientes 12 1 13 14 5 19 7 2 9 
* Apoio Emocional ao cliente e 
familiares 18 1 19 11 3 14 9 2 11 
*Orientação aos clientes para o 
autocuidado 12 3 15 13 3 16 14 3 17 
* Encaminhamento a outros 
profissionais 3 1 4 5 3 8 4 1 5 
*Promoção do Ambiente Confortável 2 1 3 3 1 4 5 3 8 
*Amparo espiritual aos clientes e 
familiares 5 2 7 2 1 3 2 0 2 
  

                         

 É fator comum em relato de estudos junto a clientes de oncologia, de expressão de 

sentimentos de medo, episódios de depressão, e ainda são constantes as manifestações sobre o 

papel primordial da enfermeira de cuidar das pessoas de forma integral, reconhecendo os 

múltiplos fatores desencadeantes de necessidade de ajuda, promoção de bem-estar e 

disponibilidade para o estabelecimento da relação de ajuda.   Fernandes et all (2005), Moura 

(2005) e Fontes (2006) 

Nas necessidades de ajuda no cotidiano da internação (momento II), os cuidados mais 

requeridos e/ou prestados, ressaltaram-se como físicos e, a seguir, as orientações para o 

autocuidado. Estas necessidades, de um modo geral, apontam à aferição da pressão arterial (PA), 

administração de medicamentos analgésicos e ansiolíticos, adaptação à dieta, instrução sobre 
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como manipular as embalagens descartáveis contendo os alimentos, providências quanto a troca 

de roupa do cliente.  

As orientações para o autocuidado surgem em segundo lugar. Observamos que em sua 

maioria, requerem o reforço das orientações já ministradas, e, reforço principalmente no que diz 

respeito às normas de radioproteção, como por exemplo, afastar-se da janelinha, quando da 

presença de algum funcionário da equipe; reforço na orientação sobre a importância da ingesta 

hídrica de três litros/dia e o uso do limão sublingual.  Além disso, as orientações para a 

manipulação dos seus pertences no momento da alta hospitalar, extensivo a cuidados na sua 

residência, também fazem parte do conjunto de orientações para o autocuidado. 

 Encontramo-nos então, diante principalmente das primeiras ações rotineiras da internação 

e da alta hospitalar, e envolvidos em regulamentos e normas. Não podemos permitir que diante 

desta situação, nos distanciemos da visão da relação de ajuda, nosso referencial para o cuidado. 

Carvalho (1980) enfatiza esse aspecto na sua compreensão acerca da Totalidade da Prática da 

Enfermagem, expressando-se sobre a assistência de enfermagem nos cenários institucionalizados 

que, por vezes, influenciam a assistência prestada e modificam o significado da relação de ajuda.  

Concordamos com a autora (op cit), pois durante o estudo, constatamos que em alguns 

momentos, nos vimos com propostas de cuidados que não estavam em sintonia com os desejos 

expressos pelos clientes e nos deixamos justificar pelas normas de radioproteção.  

Por último, nos dados configurados no momento da ajuda para lidar com as 

conseqüências da radioiodoterapia, (momento III) destacaram-se os cuidados em torno da 

orientação para o autocuidado e, a seguir, o apoio emocional tão necessário ao cliente e 

familiares. 

 Entendemos aqui que este momento, é permeado por muitos sentimentos vivenciados na 

internação acrescentando-se a este fato, os efeitos físicos da terapia. Isto implica em necessidade 

de orientação para o desenvolvimento das ações de autocuidado buscando minimizar estes 
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efeitos. O apoio emocional surge como cuidado relacionado principalmente aos anseios sobre o 

futuro, às indagações da qualidade de vida a partir de então. 

 De um modo geral, os cuidados mais requeridos e/ou prestados, foram no que diz respeito 

a orientação dos clientes para o autocuidado. Há que se construir um instrumento de avaliação da 

enfermeira gerente deste cuidado, com o intuito de visualizar o nível de entendimento do cliente 

acerca das orientações oferecidas. Zanei et all (2000, p.115) enfatiza que, a definição de critérios 

de avaliação, auxilia a enfermeira a analisar suas ações e, com isso, buscar estratégias e 

alternativas para avaliação dos resultados.  

Não obstante esses fatos percebemos que ainda necessitamos, e é certo, necessitaremos  

sempre, diante da relação de ajuda, pensar e agir buscando compreender verdadeiramente o que 

realmente acontece na percepção e nos sentimentos dos clientes, promovendo fóruns de debate 

com a equipe de enfermagem e  também com a equipe multiprofissional, sobre a assistência 

prestada. Agir desta forma no cotidiano de suas ações e intervenções, enquanto gerente do 

cuidado a seres humanos, tão sensíveis, imprevisíveis e diferentes uns dos outros, possibilita 

vasto referencial para a enfermeira subsidiar a qualidade da sua gerência. 

Diante dos pressupostos de Carvalho sobre a “Relação de Ajuda e a Totalidade da 

Prática de Enfermagem”, entendemos que este estudo registra um grande avanço na área da 

assistência de enfermagem Oncológica. Com prazer, o vimos crescer e passo a passo revelar 

caminhos, atitudes e sentimentos que talvez já existissem, mas que, ainda não tinham sido 

exteriorizados e analisados permitindo suscitar (re) fazeres ou reflexões de fazeres e saberes. 

 A produção de dados, aconteceu in loco, em situações adversas por vezes, em 

momentos delicados e de diferentes sentidos para cada participante, como o momento de 

espera para receber “aquele comprimido” que contém a radiação com o significado de 

resolução do “problema,...daquela doença”. Existiram também as momentos de “...e agora 

este quarto ? Este tempo que não passa... Fico torcendo prá  ver os faróis piscando, 
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porque isto é a noite que chega e um dia que se  vai...”; E ainda o momento onde após a 

internação,  no exame pós dose, “...a doutora vai me dizer o que eu vou fazer agora ?”. É 

buscar na memória o que foi tudo isso, mas ainda na expectativa do que ainda está por vir. 

 Descobrir que envolver-se totalmente no cenário do cuidado requer assumir a 

responsabilidade pelo gerenciamento do cuidado e liderança da equipe, para que todos 

participem do processo assistencial, valorizando as interações necessárias a enfermeira que 

busca como diretriz para a sua atuação a relação de ajuda, à luz das proposições de 

Carvalho. Foi desafiador e ponto de partida para um crescimento e satisfação profissional 

sem medida. 

 No decorrer do estudo emergiu a idéia de transformar o momento de orientações pré 

internação em condutas de enfermagem inseridas no Sistema de Planejamento e Gestão 

Orçamentária – SISPLAN, nos termos de um projeto piloto para implementação sistematizada. 

Tais condutas consistem na consulta de enfermagem ao canditado a iodoterapia pela primeira 

vez, orientando e esclarecendo dúvidas acerca do tratamento, traçando seu perfil clínico, 

verificando hábitos alimentares, problemas com eliminações fisiológicas e conhececendo suas 

condições de moradia a fim de iniciar as orientações para o período do pós alta hospitalar. 

Informações necessárias para oferecer ambiente de segurança técnica e apoio emocional como 

forma de prevenção de desajustes durante a internação.  

O formulário utilizado para a consulta de enfermagem não é padronizado pelo 

instituto, foi elaborado no setor e está sofrendo os ajustes necessários de acordo com as 

situações cotidianas. A consulta é registrada no prontuário do cliente. 

Durante o processo de coleta de dados os profissionais da equipe multiprofissional, 

de alguma forma, principalmente a equipe de enfermagem foram envolvidos neste modo 

de pensar o processo de cuidar em radioiodoterapia e por vezes nos vimos juntos, pensando 
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soluções e alternativas para diante de tantas restrições impostas pelas medidas de 

radioproteção, pudéssemos atender as particularidades dos clientes. 

 Todos conseguimos acompanhar as melhorias, e no envolvimento de cada um, 

muitas propostas foram surgindo. Constatamos que quando a equipe está imbuída do 

desejo de realmente ajudar o outro e de colocar-se disponível para tal, sua visão clarifica e 

as atitudes de ajuda surgem espontaneamente, facilitando com isso a rotina da terapêutica 

de um modo particular a cada cliente, ao mesmo tempo em que contempla as normas na 

instituição para atendimento dos clientes que necessitam ficar isolados. 

Goffman (2005), em seu livro “Manicômios, Prisões e Conventos”, discorre acerca 

de instituições  que sob o prisma “tratamento terapêutico”  fecha pessoas em ambientes 

repletos de regras, regimentos e diretrizes, que perpassam desde o comportamento 

ensinado e portanto esperado do internado, até o comportamento daqueles que fazem parte 

da “equipe terapêutica” 

Não há relação de ajuda nessas instituições narradas por Goffman (op cit). É 

preciso disponibilizar-se para o cuidar e desenvolver sua sensibilidade de percepção para 

não transformar esse tratamento em uma “prisão temporária” desviando-se da proposta 

inicial que é baseada na relação de ajuda. 

Cabe-nos agora, utilizando esse entusiasmo e a visualização e compreensão dos 

pontos positivos e de alguns negativos que emergiram do estudo e, utilizando este 

referencial, construir as bases para o gerenciamento do cuidado de enfermagem diante das 

necessidades manifestadas/expressas pelos clientes. 

 Diante do exposto, destacamos aqui nosso diálogo durante uma consulta de 

enfermagem no primeiro momento, com Pires, onde procuramos orientá-lo como seriam 

realizados os cuidados e como seriam monitoradas as ações de autocuidado dos nossos 

clientes. Durante este diálogo, dentre outros assuntos, surgiu a questão profissional e o 
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engajamento de cada um na sua profissão. Pires, detalhista em seus questionamentos, 

manifestou a necessidade de compreender cada etapa da terapia sob seu olhar. Durante este 

diálogo, manifestei meu grande amor à profissão de enfermeira ao que ele então declarou:      

“- Mas isso traz uma tranqüilidade muito grande prá quem tá do lado de cá, né!”.  

Creio que a questão de mostrar-se tal como é, traz o aspecto da relação de ajuda que  

caracteriza o envolvimento da enfermeira na busca da satisfação dos clientes mediante ao 

atendimento de suas necessidades de ajuda. 

 Claudia I teve algumas intercorrências durante sua internação. Questões de angústia 

com relação ao tempo que, segundo ela, parecia passar muito devagar e várias reflexões 

sobre a sua vida de agora, suas expectativas. Estabeleceu-se a tentativa de uma conversa 

franca de ser humano para ser humano e após algumas colocações suas, bem pessoais, 

destacamos uma parte de sua fala onde podemos inferir que suas necessidades de ajuda 

foram atendidas . Por alguém, pela equipe, por pessoas... 

“Acho que vocês pensaram bem na questão emocional, o 
ambiente, a tv, a geladeira, os profissionais sempre 
sorridentes...” 
 

 Em meio a sua narrativa das angústias vivenciadas na internação, fez suas próprias 

inferências diante das situações. 

“ Mas ....isso..., eu acho que isso é difícil. Porque assim..., 
se você me perguntar onde o hospital falhou, ou os 
enfermeiros, não tem. O quarto é bonitinho, as coisas são 
alegres, é tudo muito limpinho, os enfermeiros que 
apareciam na janelinha, tudo com um sorriso muito 
simpático :  -Ó, to mudando o turno !! agora sou eu, 
fulano de tal !!!  (Claudia I) 
 

 Diante de tanta riqueza de informações nos dados coletados e à vista destas 

reflexões, optamos por destacar em síntese, cada etapa desses momentos, que configuraram 

as unidades de análise. Alguns pontos que, emergiram desses dados consideramos 
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significativos para destaque no estudo e que poderão contribuir para o direcionamento 

futuro das ações de enfermagem neste cenário. 

 

 A ajuda no preparo para a internação 

 Nos principais resultados encontrados, registramos que nas necessidades de ajuda 

no  preparo para a internação os achados foram com relação ao apoio emocional e, a 

seguir, as orientações para o autocuidado.  Entendemos que o apoio emocional mostrou-

se principalmente direcionado ao ouvir, ouvir com atenção, com disponibilidade, as 

manifestações de angústias, medos, inseguranças, buscando promessa de cuidado, mesmo 

que à distância, quando no momento da internação. E com relação às orientações para o 

autocuidado a necessidade de entender as ações durante a internação gera insegurança e 

várias orientações foram solicitadas. 

 

 A ajuda para vivenciar a internação 

 Nas necessidades de ajuda para vivenciar a internação no quarto terapêutico, 

registradas sob observação participante em um diário de campo, apresentaram como 

cuidados mais requeridos, os físicos e, a seguir, os de orientação para o autocuidado. 

Neste sentido acreditamos que nosso cliente devidamente instruído e atendido em suas 

necessidades de ajuda na preparação para a internação, requeira agora atendimento às suas 

necessidades físicas em torno do esperado com relação a terapia, devido a possibilidade de 

náusea e vômitos; acompanhamento de níveis pressóricos arteriais, queixas de dor, dentre 

outros. 

Em relação às orientações para o autocuidado foram basicamente em relação à 

radioproteção, o que entendemos ser pertinente neste momento onde é difícil entender a 

presença de algo invisível. 
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 A ajuda para lidar com as conseqüências da radioiodoterapia 

Nas necessidades de ajuda para lidar com as conseqüências da radioiodoterapia, 

momento que aconteceu dez dias após a alta hospitalar, quando do retorno do cliente para 

exame de rastreamento pós dose terapêutica9, os cuidados mais requeridos foram as 

orientações para o autocuidado em torno das manifestações até mesmo durante a 

internação, com relação ao uso do limão sublingual, à ingesta hídrica e dieta adequada. 

 Essas orientações permeiam todas as etapas do tratamento e é interessante como 

ainda afloram nesse instante. A outra necessidade que emergiu neste momento foi a de 

apoio emocional. Nas falas dos depoentes podemos perceber mais uma vez, em 

consonância com o primeiro momento marcado principalmente pelo desconhecido quarto e 

terapia, e agora com novo desconhecido à frente pontuando a cura ou a possibilidade de 

nova internação.  

As angústias e dúvidas do que virá, emergiram nas falas dos participantes do estudo 

e entendemos mais uma vez que a necessidade maior era de ser ouvido com muita atenção 

para expor suas dúvidas e alguns até para exporem seus sentimentos com relação ao vivido 

durante a internação. 

 Diante das dificuldades emocionais detectadas no decorrer da assistência de 

enfermagem a portadores de neoplasias encontramos em Fernandes et al (2005), afirmativa 

em acordo com o nosso pensamento. As autoras destacam a importância da atuação do 

enfermeiro no preparo destes pacientes, ajudando-os no enfrentamento das dificuldades 

emocionais na relação de que o cuidado deve ser abrangente contemplando também o 

apoio emocional. Destacam ainda as ações de “um profissional presente e atencioso, 

requisito característico da arte de cuidar em enfermagem e que caracteriza assistência 

como humanizada”. (op cit) 

                                                   
9 Com o objetivo de evidenciar possíveis sítios metastáticos antes não detectados – SUS-ONCO INCA/MS 2003 
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 Finalmente, refletindo sobre os resultados encontrados e buscando ancorar essa 

reflexão da prática da enfermagem como um processo de ajuda na compreensão de 

Carvalho, destacamos principalmente dois princípios.  Aquele que diz que  “ A assistência 

de enfermagem é uma situação estruturada e a posição profissional da enfermeira tem 

garantia na sua presença constante, na esfera do cuidado ao cliente” e ainda aquele  que 

diz:   “ A assistência de enfermagem desenvolve-se à medida que está centrada nas 

necessidades do cliente.”. 

 Estes princípios, segundo Moreira e Carvalho (2004), quando devidamente 

aplicados, levam a enfermeira não só a ser um elemento que presta cuidados diretos, como 

a ser um referencial na gerência do cuidado de enfermagem, levando-a à competência para 

“avaliar as condições dos clientes quanto às necessidades imediatas e de longo termo....” e 

que ainda “ abrange observação sistematizada, inferência clínica e tomada de decisão.” 

 Ainda segundo as autoras (op cit) as enfermeiras que gerenciam o cuidado de 

enfermagem devem ser competentes para “prestar cuidados físicos, de apoio emocional, 

amparo espiritual e reeducação visando a mudanças no estilo de vida das pessoas” e 

ainda serem capazes de “avaliar o resultado da ajuda prestada”. 

 Os resultados encontrados nos apresentaram conhecimentos novos no que tange à 

compreensão das necessidades de ajuda dos clientes em radioiodoterapia. Compreendemos 

que faz-se necessário desenvolver mais nossos olhares para além do que nos é exposto, 

para além do que a situação declara. Alguns clientes se mostraram seguros e satisfeitos 

apenas com um ouvir atento às suas colocações. 

 A Relação de Ajuda na totalidade da prática confere uma postura filosófica para os 

profissionais de enfermagem conduzirem suas ações no cotidiano do cuidado.. Pensar neste 

enfoque traz entendimento da possibilidade de recusa do cuidado e ao mesmo tempo, de 
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participação ativa neste cuidado, onde o cliente, muitas vezes através de atitudes e gestos, 

parece solicitar que o ajudemos a cuidar de si.  

Compreendemos que ainda há muito que nos aprofundarmos nesse caminhar, mas à guisa de 

considerações, sem a pretensão de identificá-las como absolutas e finais,  entendemos que as 

estratégias  poderiam configurar-se em: 

 Adoção de um modelo assistencial junto a esse cliente, que crie oportunidade para que a 

equipe de enfermagem possa transpor as barreiras de biossegurança que são impostas 

pela própria estrutura que mantém o cliente em isolamento, este modelo assistencial 

precisa dar base para a interação com esse cliente. É necessário que a equipe adote uma 

atitude de ajuda junto a esses clientes e seus familiares. 

 Implementação da consulta de enfermagem em dois momentos distintos. 

 O primeiro, antecedente à internação com pelo menos trinta dias, tempo em que o cliente 

deve proceder à rotina de preparo que inclui dieta específica, abster-se do hormônio 

sintético de que faz uso regularmente e não utilizar produtos cosméticos, de artesanato ou 

de trabalho que contenham iodo no propósito de reunir condições ótimas para a captação 

do iodo 131. 

 O segundo no pós dose quando do seu retorno para submeter-se ao exame de RPDT,sete 

a 10 dias após sua alta hospitalar,onde o estudo mostrou que são grandes as inquietações 

dos clientes e necessidades de ajuda. 

  A elaboração de um folheto educativo que contemple todas as etapas pelas quais os 

clientes passarão durante o tratamento, incluindo as ações de autocuidado e preparativos 

em termos de dieta e restrições nos diversos momentos. Esse folheto poderá ser 

apresentado ao cliente no momento da consulta de primeira vez.  

 Estabelecer estratégias para uma prática sistematizada que garanta a cientificidade de um 

modelo assistencial e a avaliação do processo de cuidar.  
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 Sensibilização da equipe de enfermagem para a verificação das reações dos clientes e 

garantir a presença constante e regular junto à portinhola. 

 Gerenciar o ambiente orientando sobre os objetos que podem ou não levar procurando 

adequar as normas de radioproteção a fim de proporcionar um ambiente acolhedor e 

terapêutico. 

 Sensibilização e preparo da equipe de enfermagem para apoiar emocionalmente ao 

cliente e família, diversificando estratégias para manter o elo com a família. 

 Buscar a compreensão da equipe sobre a importância de manter o cliente sempre 

monitorado em suas reações emocionais e fisiológicas utilizando como um dos 

instrumentos de apoio, o monitor de vídeo que projeta imagens dos movimentos dentro 

dos quartos terapêuticos. 

 Sensibilizar a equipe para eventualmente diante de uma situação problema, deixar a 

portinhola do quarto aberta para proporcionar conforto emocional ao cliente ao visualizar 

presença no ambiente cuidativo. 

 

 

 

 

 

 

O futuro do processo cuidativo depende da estrutura de saber 
constituída a partir das realidades estudadas e exploradas 

exaustivamente pelos enfermeiros.”  
Cianciarullo (2000, p.153) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    

  A proposta deste estudo de caso foi a de identificar o cuidado de enfermagem diante das 

necessidades de ajuda manifestadas por clientes submetidos à radioiodoterapia pela primeira vez 

no Serviço de Medicina Nuclear do INCA  

             O estudo procurou privilegiar as falas dos participantes, dezenove mulheres e cinco 

homens, ouvindo e observando suas necessidades expressas/manifestadas utilizando como base 

conceitual a concepção da relação de ajuda como eixo norteador do cuidado de enfermagem, 

partindo da compreensão de Vilma de Carvalho acerca da Relação de Ajuda e a Totalidade da 

Prática da Enfermagem.  

A metodologia adotada possibilitou obter respostas consistentes com as necessidades de 

ajuda dos clientes em três momentos distintos da trajetória terapêutica. Isto é, na preparação para 

a internação, durante a internação e na sua volta ao ambulatório para exame, dez dias após a sua 

alta hospitalar. Diante disso, é possível refletir e tecer considerações acerca da assistência de 

enfermagem a essa clientela atendendo-os de uma forma holística visto que além desses 

momentos, o contato mais próximo possível com esse cliente, seria no seu retorno ao 

ambulatório, para controle, seis meses após a sua dose terapêutica. 

A coleta das contribuições dos participantes do estudo nestes diferentes momentos, 

algumas vezes foi dificultada diante das rotinas relativas à gerência de enfermagem do serviço, 

necessitando suprir a falta de recursos humanos em alguns momentos. Como pesquisadora tinha 

tarefas a cumprir e um gerenciamento do cuidado a buscar, mas, por outro lado, as dificuldades 

do cotidiano do serviço revelavam necessidades que demandavam algumas ações que 

dificultavam a minha presença no cenário do estudo. Estes fatos só vieram a enriquecer mais a 

pesquisa que procurou retratar com fidelidade as ações de enfermagem e sua interação com a 

clientela. 
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Mas, a despeito de tais fatos, o envolvimento de toda a equipe multidisciplinar e 

principalmente a de enfermagem, me permitiu registrar em diversos momentos, o entendimento 

desses profissionais acerca do trabalho proposto e, com satisfação, percebê-los abraçando a idéia 

da disponibilidade para a relação de ajuda. 

 Do início deste estudo até sua conclusão, foram notórias as mudanças que todos nós como 

equipe, nos permitimos vivenciar em prol do atendimento das necessidades de ajuda dos nossos 

clientes e novamente nos reportamos ao pensamento de Carvalho de que a Relação de Ajuda na 

Totalidade da Prática é o eixo norteador da conduta da enfermeira no gerenciamento do cuidado 

de enfermagem. 

Acerca dessas reflexões encontramos um estudo de Camargo & Souza (2003, p.162), sobre 

a produção científica das enfermeiras do INCA, destacando uma categoria de trabalhos que 

apontavam para “Percepção de um descompasso entre a assistência prestada e as necessidades 

dos pacientes”.   

Em nossas inquietações quanto à necessidade de um cuidado de qualidade aos nossos 

clientes e principalmente voltado para as suas necessidades de ajuda, atendendo-o em uma visão 

holística, encontramos ressonância no estudo acima citado, quando relata que a enfermeira 

oncologista já se envolve com as questões identificadas de afastamento do cliente no cotidiano 

do cuidar e demonstra preocupação em transformar o modelo da assistência para atender o que 

consideramos objetivo maior de nossas causas na enfermagem de hoje – “...uma atuação que 

considere a pessoa que é assistida numa visão holística”.(op cit) 

As estratégias requeridas para contemplar as necessidades de ajuda dos clientes em 

radioiodoterapia, não podem ser adotadas em sua plenitude, à conta de barreiras físicas, pelas 

barreiras de um ambiente dito “protetor para isolamento radioativo”. Essas trazem o desafio de 

alcançar a satisfação do cliente em sentir-se tocado, a despeito delas. Têm-se então o desafio da 

presença constante no cenário do cuidado à distância, e mesmo assim, contemplar as 
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necessidades dos clientes e proporcionar-lhes a segurança necessária da assistência de 

enfermagem de qualidade. 

Acreditamos que num ambiente que tem a intenção de ser terapêutico, acolhedor, necessita 

que a enfermeira e equipe, cultivem atitudes que promovam um ambiente alegre e de bom 

humor. A esse respeito encontramos no estudo de Moura (2005) o resultado da contribuição dos 

clientes em tratamento ambulatorial quimioterápico que, um fator de bem-estar era a atitude 

amorosa da equipe e o bom humor que pairava no ambiente. 

Na Sociedade Inglesa de enfermagem em medicina nuclear, destacando-se dentre outros 

atributos, a sociedade pontuou a necessidade de a enfermeira desenvolver, entre várias 

atividades, acima de tudo, o bom humor. 

As contribuições pretendidas com a realização deste estudo foram relativas à assistência, 

na medida em que os dados possam oferecer subsídios para o gerenciamento dos cuidados de 

enfermagem no setor de Medicina Nuclear, onde abram possibilidades para que sejam discutidas 

as ações gerenciais e assistenciais de enfermagem na radioiodoterapia e ainda contribuir para 

preencher parte da lacuna do cenário nacional em relação a atuação do enfermeiro em uma 

unidade de medicina nuclear e servir de estímulo para que novos estudos surjam e ajudem a 

construir o corpo de conhecimentos necessários para a enfermagem nesta área. 

A expectativa é a de que os resultados encontrados possam trazer subsídios também para 

o ensino de enfermagem em nível de Graduação e Pós Graduação Lato e Stricto sensu, 

mormente no que se refere aos conteúdos relativos ao ambiente assistencial na área de câncer e 

ainda fomentar novas discussões acerca da gerência do cuidado de enfermagem em oncologia, de 

acordo com o Programa de Integração Docente Assistencial na Área do Câncer (PIDAAC), 

elaborado pelo Ministério da Saúde – MS, em conjunto com o INCA, no contexto do Programa 

de Formação Profissional da Política Nacional de Controle de Câncer. 
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Na pesquisa, que seja ponto de partida para novos estudos voltados para esta área, 

despertando o desejo de aprimoramento e conseqüente contribuição para a ampliação do 

conhecimento científico. 

O estudo pretende contribuir também, para o fortalecimento da linha de Gerência em 

Enfermagem, desenvolvida no Núcleo de Pesquisa em Educação, Gerência, e Exercício 

Profissional em Enfermagem (NUPEGEPEN), do Departamento de Metodologia da Escola de 

Enfermagem Anna Nery/ Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 

Sobretudo o propósito é de que, no próprio cenário, locus do estudo, os dados obtidos, 

possam suscitar reflexões e (re) considerações acerca das necessidades da clientela e das 

especificidades das estratégias do enfermeiro para gerenciar o cuidado aos clientes em 

radioiodoterapia e aos seus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na luta por melhores condições de vida e trabalho 
para todos, há certamente um preço a pagar quanto ao 
futuro. O que fizemos a nós mesmos, com os outros, para os 
outros, e pelos outros, jamais será esquecido. Não sendo por 
tudo isso, ainda seria nossa, por dever do ofício, a 
obrigação de assumir quaisquer desafios, para assegurar a 
todos - o direito à assistência de enfermagem.”  

                               Carvalho (1980, p.72)                                   
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
Dados de identificação: caracterização da clientela 

Identificação:_________________________________________________________                                  

Instituição de origem:_________________________________________________ 

Idade:   21/---30       30/----40       40/----50    50/-----60          mais de 60 anos 

Sexo:    F                     M                   Naturalidade:__________________ 

Escolaridade:    1º Grau completo        2º Grau completo    1º Grau incompleto  

      2º Grau incompleto        3º Grau completo          3º Grau incompleto 

                      sabe somente desenhar o nome/não lê               analfabeto                 

Profissão:___________________ Possui emprego ?    Sim         Não           Aposentado 

Religião:  Católica       Evangélica          Espírita     Outra  ____________________ 

Situação civil:      Solteiro(a)       Casado(a)          Viúvo(a)     Divorciado(a) 

Renda familiar:   1 - 5       5 - 10        10  ou  mais salários mínimos          

Opções de Lazer __________________________________________________________ 

Alimentação _____________________________________________________________ 

Problemas de sono ________________________________________________________ 

Medicações em uso ________________________________________________________ 

Exames    TSH  _______  Captação _______ PCI   ______ TG ______ Cálcio _______ 

Co-morbidades :  HAS (  ) S     (  ) N             DM (   ) S   (  ) N 

                             DPOC (  ) S   (  ) N 

Dose indicada : _________       Acompanhante:   (   ) S    (  ) N  Justificativa: ___________ 

 

Como você se sente  em relação a esse tratamento? 

O que você espera receber de cuidados de enfermagem ?  

_____________________________________________________________________ 

Observação do entrevistador:__________________________________ 

___________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

 

Identificação do cliente: __________ Data: _________  

Dose recebida de Na ¹³¹I_________________ 

 

Aspectos a observar                  

 

            Cuidados 

prestados 

Queixas       

 

Solicitações 

 

      

Expressões 

comportamentais:                

1.Alimentação 

2.Sono 

3.Entreterimento 

4.Auto cuidado 

1 

 
 

 

    

2      

3      

4      

 

 
    Situações de Necessidades de ajuda 
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