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 1.   INTRODUÇÃO 

Quase dois terços de todas as pessoas com cancro são submetidas a tratamento de radioterapia, 
em alguma fase do tratamento oncológico (ASTRO, 2019). A complexidade da radioterapia é 
geradora de riscos para a pessoa, para o público e para os prestadores de cuidados de saúde. Por 
isso, requisitos de segurança legislativos e organizacionais para o tratamento de radioterapia e 
cuidados terapêuticos incluem a construção de estruturas e uma equipa multidisciplinar treinada 
e com conhecimentos dos critérios internacionais de segurança de radiação (Accreditation Cancer, 
2015); (Brant & Wickham, 2013); (Dunn Bucholtz, 2012).

Nos últimos anos têm sido realizados vários estudos que revelam a importância da existência de 
uma cultura de segurança institucional e que esta deve ter a sua génese num ambiente cultural 
bem informado e com quatro grandes pilares:

• Cultura de registo – Todo o grupo envolvido deve denunciar e procurar entender os erros 
que cometeu. Estes registos devem ser valorizados por todos os membros da equipa para 
que todo o feedback seja analisado e sejam tomadas ações preventivas; 

• Cultura multiprofissional – A confiança entre todos os membros da equipa de trabalho é 
fundamental. As experiências devem ser partilhadas, sejam positivas ou negativas, sem que 
haja julgamentos pessoais; 

• Cultura flexível – O respeito pelas capacidades e conhecimentos de cada um dos membros 
não deve nunca deixar de estar presente; 

• Cultura de aprendizagem – É fundamental que haja a vontade de retirar conclusões 
corretas de cada relatório e a vontade e a capacidade de implementar procedimentos 
corretivos, quando necessário. 

Com base nestes pilares emerge a necessidade de uma prestação de cuidados de enfermagem 
seguros, assentes em conhecimento científico atualizado, que suporte a prática clínica.

A construção deste documento pretende que seja um documento de referência para os 
enfermeiros radioncologistas, no cuidar do doente submetido a radioterapia. Descreve a 
metodologia utilizada na sua construção e são abordadas as áreas de tratamento da radioncologia 
e sobre as quais se determinam algumas recomendações de boas práticas. 
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 2.   METODOLOGIA UTILIZADA 

Numa primeira etapa, foi conduzido um estudo exploratório, com metodologia qualitativa, com 
recurso a um focus group para colheita e análise de dados, de acordo com as recomendações 
metodológicas propostas por Krueger & Casey (2014). A utilização do focus group teve por objetivo 
conhecer a visão de um grupo de peritos em relação aos domínios de intervenção, percecionada 
pelos enfermeiros que desenvolvem a sua atividade profissional na prestação de cuidados à 
pessoa em tratamento de radioterapia.

Foram selecionados, de acordo com os critérios de inclusão, seis participantes para a constituição 
do grupo de peritos (amostragem intencional não probabilística). Para a inclusão no grupo, os 
participantes teriam de ser detentores do título de enfermeiro e apresentar os dois seguintes 
critérios: a) desenvolver a sua atividade profissional em serviço de radioterapia há pelo menos 
cinco anos e b) ser enfermeiro oncologista há pelo menos dez anos.

Foi garantida a confidencialidade aos participantes e todos os participantes estavam informados 
que podiam abandonar a investigação em qualquer momento. Todos os participantes consentiram 
participar no estudo. A recolha dos dados teve lugar através de plataforma virtual, numa sessão 
de grupo única de 180 minutos, realizada a 30 de abril de 2021. Os procedimentos metodológicos 
deste estudo enquadram-se em cinco fases (Krueger & Casey, 2014):

I)  Planeamento; IV)  Análise dos dados;
II)  Preparação; V)  Divulgação dos resultados.
III)  Moderação;

Na fase I) Planeamento: foram definidos os critérios de inclusão dos peritos e foi construído 
um plano/roteiro orientador da sessão que apoiasse o entrevistador na sua condução. O roteiro 
orientador da sessão consistiu num documento composto por várias questões, separadas em 
quatro grandes áreas:

• Segurança do doente, ambiental e qualidade;
• Competências específicas;
• Garantia para a continuidade dos cuidados
• Investigação e desenvolvimento profissional.

Na fase II) Preparação: compreendeu o recrutamento dos peritos, o contacto informal dos 
mesmos, comunicação dos objetivos da sessão virtual e o planeamento logístico do mesmo. Além 
do entrevistador que liderou o focus group esteve presente um colaborador da equipa de trabalho 
que monitorizou, apoiou e moderou o grupo focal.

Na fase III) Moderação: ocorreu durante a realização da sessão. A sessão foi liderada/moderada 
pelo investigador principal e teve apoio instrumental de um colaborador, que gravou a sessão e 
observou a dinâmica do grupo.

Na fase IV) Análise dos dados: decorreu o processo de descodificação, interpretação e análise. A 
sessão do focus group conteve um método de gravação áudio. Desse modo, a primeira componente 
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consistiu na transcrição integral da gravação da sessão. A transcrição integral da gravação 
foi complementada com pequenas notas recolhidas pelo colaborador durante a sessão. Após 
a transcrição da gravação e a revisão do texto, iniciou-se o processo de análise dos dados que 
consistiu em examinar, categorizar, combinar os dados recolhidos com o objetivo principal do 
estudo. 

Na fase V) Divulgação dos resultados: consistiu na composição do presente documento e 
apresentação dos resultados preliminares aos peritos.

Numa segunda etapa, delineou-se um estudo descritivo, assente num paradigma quantitativo 
de investigação, utilizando a técnica de Delphi (Scarparo et al., 2012) com o objetivo de se 
consensualizar o documento obtido na etapa anterior por um grupo mais alargado de peritos, 
conforme os critérios definidos anteriormente.

A operacionalização da técnica de Delphi ocorreu através da aplicação de um questionário on-
line disponibilizado através da plataforma Google forms®, entre os dias 15 de outubro de 2021 
e 29 de Novembro de 2021, contendo todas os domínios de intervenção identificados na etapa 
anterior. Relativamente ao nível de consenso adotou-se pelo valor percentual de 75%, como nível 
mínimo de concordância entre os peritos. Na definição do tipo de consenso considerou-se a 
análise dos scores obtidos, em cada um dos diversos tópicos do documento enviado e de acordo 
com uma escala do tipo Likert de cinco pontos (em que um correspondia a “discordo totalmente”; 
dois a “discordo parcialmente”; três a “sem opinião”; quatro a “concordo parcialmente”; e cinco a 
“concordo totalmente”).

O questionário foi remetido a 30 peritos, tendo-se obtido resposta de 22, o que representa 
uma taxa de resposta de 73%. Considerou-se que os peritos selecionados consentiram a sua 
participação no estudo ao preencherem e ao remeterem uma resposta aos questionários enviados.

O consenso foi atingido, sempre que em cada questão se verificaram, para cada um dos itens do 
documento sujeito a apreciação pela escala de Likert:

• Valor da mediana de quatro ou cinco;
• A soma da concordância dos scores quatro (“concordo parcialmente”) e cinco (“concordo 

totalmente”) é igual ou superior a 75%;
• Ausência de comentários dos peritos que indiquem um entendimento inadequado das 

questões.

No presente estudo apenas foi necessária uma ronda, pois foi obtido um elevado nível de 
consenso para praticamente todos os domínios de intervenção elencados no questionário 
disponibilizado.

Nota: O único domínio de intervenção para o qual não foi obtido consenso, e como tal, não faz 
parte do presente documento foi “Cada prática deve garantir que a exposição dos indivíduos seja 
tão baixa quanto possível, tendo em conta fatores económicos e sociais” (nível de consenso de 
72,7%).
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 3.   MODALIDADES DE TRATAMENTO 

A radioncologia é uma especialidade médica e a radioterapia a sua modalidade terapêutica. A 
radioterapia é um tratamento oncológico, que utiliza a radiação ionizante sobre a área onde está 
localizado o tumor, leito tumoral ou áreas de possível metastização, com o objetivo de suprimir as 
células tumorais do órgão e criar uma margem de segurança, incluindo os tecidos adjacentes ao 
tumor a fim de eliminar quaisquer vestígios de células malignas (Tree, Khoo, Van AS, & Partridge, 
2014).

A radioterapia pode ser dividida em dois tipos: radioterapia externa e radioterapia interna/
braquiterapia. Embora a maioria dos doentes que realizam radioterapia recebam a modalidade de 
tratamento externa, a radioterapia pode ser administrada de duas maneiras: de forma interna ou 
de forma externa.

A radioterapia interna, chamada de braquiterapia, que utiliza fontes de radiação interna onde o 
material radioativo é colocado, com instrumentos específicos, em contacto ou próximo da lesão 
tumoral, por vezes é necessário o internamento do doente para a realização do procedimento, mas 
é um internamento de curta duração.

A radioterapia externa é habitualmente chamada apenas Radioterapia. Na RT externa um 
acelerador linear de partículas produz feixes altamente energéticos e concentrados que são 
cuidadosamente direcionados ao alvo tumoral.

Este tratamento é realizado diariamente, cinco dias úteis por semana e pode ter a duração de 
um dia a oito semanas, dependendo da dose recomendada. Nesta modalidade não é necessário o 
internamento do doente.
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 A.1  TÉCNICAS DE TRATAMENTO 

Na administração dos tratamentos de Radioterapia, diferentes técnicas podem ser empregues. 
Para facilitar podemos agrupá-las de duas diferentes formas: 

 Técnicas de Tratamento
 Radioterapia externa conformacional 3D (CRT-3D)
 Radioterapia de intensidade modulada (IMRT)
 Arcoterapia volumétrica modulada (VMAT)
 Radioterapia estereotáxica (SRS/SBRT)
 Terapia de Protões-PRT
 Irradiação Corporal Total-TBI
 Radioterapia Intraoperatória-RIO

 Técnicas auxiliares
 Radioterapia de Imagem Guiada - IGRT
 Radioterapia Guiada por Imagem Superficial - SGRT
 Gating Respiratório/4D TC

Radioterapia externa conformacional 3D (CRT-3D)
A aplicação da RT mudou significativamente nas últimas duas décadas. A integração da 
tecnologia de imagem em máquinas modernas de tratamento de radioterapia levou à 
diminuição de margens com um aumento na precisão e exatidão da aplicação da radiação.

A introdução da imagem 3D mudou a distribuição de radiação de campos de tratamento 
simples, para uma abordagem mais complexa usando radioterapia conformada 3D (3DCRT) 

Radioterapia de intensidade modulada (IMRT)
A IMRT é outra modalidade de radioterapia externa conformacional, que permite a 
administração de doses de radiação no volume alvo, minimizando as doses nos tecidos 
normais adjacentes de forma eficaz.

Esta técnica é uma evolução temporal da 3DCRT, por ser capaz de modular o feixe de 
tratamento, ou seja, otimiza a distribuição de radiação para objetos de forma irregular.

Enquanto os tratamentos de radiação tradicionais fornecem uma intensidade consistente 
em todo o campo de tratamento, a IMRT usa feixes múltiplos para fornecer a dose, com um 
alto grau de modulação de intensidade em cada feixe. Computação avançada, incluindo 
planeamento inverso - um processo de otimização que começa com a especificação da dose 

Radioterapia externaA
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desejada para os alvos do tumor e limites de dose para estruturas críticas - é necessária 
para decidir como alterar a intensidade do feixe para tornar o tratamento mais conforme. 
IMRT pode, portanto, alocar diferentes alvos de dose para o tratamento atingindo 
distribuições de dose ideais. Esta técnica permite o aumento da dose para o alvo do tumor 
ou, potencialmente, para definir ‘áreas de alto risco’ dentro do alvo (criando uma dose não 
homogénea em todo o tumor), enquanto poupa dose ao tecido normal circundante. Este 
escalonamento da dose usando IMRT melhora os resultados em vários locais do tumor, sem 
aumentar a toxicidade.

Arcoterapia volumétrica modulada (VMAT)
A arcoterapia volumétrica modulada, também conhecida como VMAT, melhora a eficácia 
na conformação da dose em torno do volume alvo, poupando significativamente os órgãos 
normais adjacentes num tratamento extremamente rápido. Reduzir o tempo de tratamento 
significa proporcionar mais conforto aos doentes e reduzir a possibilidade de quaisquer 
movimentos durante a sessão de tratamento.

Esta tecnologia é uma evolução da IMRT, pois combina toda a conformação da dose 
proporcionada pela IMRT, mas com a rapidez de um tratamento em arco para a obtenção de 
distribuições de dose complexas e com segurança, no menor tempo possível.

Usualmente, utilizam-se arcos parciais ou completos em torno do doente, reduzindo 
o tempo de tratamento. Esta técnica consiste em tratamento em arco volumétrico 
que proporciona uma distribuição de dose 3D precisa com uma única rotação de 360 
graus do equipamento em torno do volume alvo. Isso é possível devido a um algoritmo 
de planeamento que altera simultaneamente três parâmetros durante o tratamento: 
a velocidade de rotação do equipamento, o uso do colimador multifolhas e a taxa de 
dose. Assim, todo o volume alvo é atingido de tal forma que a radiação seja distribuída 
precisamente em três dimensões

Radioterapia estereotáxica (SRS/SBRT)
As técnicas com feixes finamente colimados, nas áreas limitadas e localizadas para 
pequenos alvos, como radiocirurgia estereotáxica (SRS) e RT corporal estereotáxica 
(SBRT), são técnicas emergentes de radioterapia que consistem na administração de doses 
elevadas de radiação, de forma muito focalizada, precisa e biologicamente eficaz. De modo 
a minimizar a toxicidade aos tecidos normais, a conformação de alta dose ao alvo é crucial, 
exigindo elevada acuidade em todo o processo terapêutico, integrando técnicas de imagem 
modernas, de imobilização, planeamento e administração terapêutica (para estas técnicas 
surgiram melhorados sistemas de imobilização, controlo dos movimentos respiratórios, 
controlo da posição do alvo em tempo real -real time tumor tracking).

A Radiocirurgia Estereotáxica (SRS) é uma técnica de tratamento em que a radiação 
é dirigida a um alvo tumoral localizado nas 3 dimensões por um sistema rigoroso 
de coordenadas, que envolve a administração de elevadas doses de radiação a uma 
determinada região cerebral. As lesões têm de ser de volumes pequenos. É uma técnica 
realizada em fração única.



DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO DOS ENFERMEIROS EM RADIOTERAPIA | 9

Com esta técnica é possível a destruição não invasiva de lesões com o mesmo objetivo da 
sua remoção cirúrgica 

A irradiação das lesões com extrema precisão permite atingir eficazmente o alvo com efeito 
mínimo sobre as estruturas vizinhas.

A Radioterapia Estereotáxica corporal (SBRT) é uma técnica conceptualmente similar à SRS, 
mas é usada para alvos com localização extracraniana. Geralmente, é realizada entre 1 a 5 
frações.

Terapia de Protões-PRT ou Protonterapia

A radioterapia com feixe de protões utiliza um feixe de protões, em vez de raios X (fotões) 
para destruir as células neoplásicas.

Os protões depositam pouca energia ao interagirem com a matéria, até atingirem o 
alcance final (que depende da sua energia inicial). O que resulta numa dose baixa ao 
entrar no tecido, que atinge um patamar de dose relativamente plano (denominada a 
região do plateau) antes de subir abruptamente até próximo do ponto de profundidade 
máxima, designada a região do pico de Bragg. A energia depositada pelo protão aumenta 
exponencialmente antes do pico de Bragg decaindo rapidamente até zero depois do pico até 
à paragem total do protão. Isto significa que a radiação do feixe de protões pode ser capaz 
de fornecer mais radiação ao tumor, reduzindo os efeitos colaterais nos tecidos normais. 

Os protões só podem ser debitados por um acelerador especial, chamada ciclotrão.

Irradiação do corpo inteiro (TBI)
Apesar de ser realizada com menos frequência do que outros tipos de radioterapia, pode ser 
utilizada em doentes que irão ser submetidos a transplante de medula óssea e em doenças 
cutâneas fungoides.

Radioterapia intraoperatória (RIO)

A radioterapia intraoperatória é uma técnica complexa que requer um sistema organizativo 
complexo, desenhado especificamente para coordenar este tipo de tratamento. Para a sua 
efetividade é necessária a colaboração de uma equipa multidisciplinar, onde os pilares 
de um programa RIO são a cirurgia avançada, a disponibilidade de suporte anestésico 
intensivo, o controle de qualidade dos especialistas em Física Médica e o estabelecimento de 
protocolos escritos de atuação e a responsabilidade de todos os profissionais implicados.

Maioritariamente é usada esta modalidade de tratamento na patologia mamária, mas 
também noutras patologias oncológicas como sarcomas, tumores pélvicos, cancro colorretal 
e tumores cerebrais.

No cancro de mama só tem indicação em doentes de baixo risco, estádios I-II, excluindo 
doença multicêntrica e multifocal. Também aqui se pode utilizar a radioterapia 
intraoperatória dirigida à   loca tumoral com radiação de baixa energia, sendo uma solução 
inovadora que permite a aplicação de uma dose única e concertada no bloco operatório no 
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decurso da cirurgia conservadora da mama para eliminar eventual doença microscópica 
residual.

Existem indicações bem definidas em consensos internacionais sobre esta modalidade do 
tratamento que permite:

• Um planeamento mais preciso do alvo a irradiar
• Menor toxicidade dada a preservação de maior quantidade de tecido mamário são não 

irradiado, com as inerentes vantagens estéticas
• Maior proteção de órgãos adjacentes como o coração e o pulmão
• Evita o tratamento da radioterapia convencional ao longo de aproximadamente cinco 

semanas e os seus efeitos colaterais
• Proporciona mais conforto para as doentes

Principais efeitos secundários agudos e tardios por área patológica na RIO
Local Anatómico Efeitos secundários agudos Efeitos secundários tardios

Mama
Sarcomas
(RTOC/EORTC, 2021)

• Grau 0-2 (fibrose, retração e atrofia 
cutânea, alteração da pigmentação)

• Grau 2-3 (telangiectasias, dor moderada, 
liponecrose)

• Necrose tecidular

Cancros Pélvicos
Cancro Colorretal
(RTOC/EORTC,2021)

• Diarreia
• Náuseas
• Vómitos
• Infeção do local cirúrgico
• Obstruções intestinais

• Alterações funcionalidade anorretal
• Estenose dos ureteres
• Neuropatia periférica
• Alteração da sexualidade

Relativamente às técnicas auxiliares, temos:

Radioterapia guiada por imagem (IGRT)
A radioterapia de imagem guiada (IGRT) é uma técnica que recorre a métodos especiais 
de verificação diária do volume-alvo, no sentido de aumentar a precisão da administração 
da radiação. Esta técnica permite termos a certeza que a dose de radiação planeada está a 
ser administrada no sítio planeado. A IGRT pode e deve estar associada a todas as técnicas 
de tratamento. De acordo com a técnica de tratamento é escolhida a modalidade de IGRT 
mais adequada. A certeza sobre a correta posição do doente permite um maior controlo da 
toxicidade decorrente do tratamento.

A aquisição de imagem pode ser planar ou volumétrica. A imagem resultante é comparada 
com a imagem de TC.
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Radioterapia Guiada por Imagem Superficial- SGRT
Outra técnica auxiliar é a RT guiada por imagem superficial (SGRT). É um sistema que 
permite guiar os tratamentos de Radioterapia através da superfície corporal do doente em 
tempo real, sem dose exposta ao doente e com um conceito de menos referências cutâneas 
(tatuagens).

É feito um screenning na TC de planeamento. Este sistema é uma ferramenta de precisão 
no posicionamento e controlo da posição do doente. O sistema consegue orientar o técnico 
no posicionamento do doente através de um sistema de cores e ainda permite a interrupção 
do tratamento sempre que se ultrapasse o intervalo de tolerância do posicionamento e da 
respiração no tratamento.

Gating Respiratório/4D TC
Técnica que permite adaptar a irradiação aos desvios do volume-alvo motivados pelos 
movimentos orgânicos.

Para realizar técnicas especiais e perante tumores cuja localização é afetada amplamente 
pelos movimentos respiratórios podemos associar a técnica de tratamento o Gating. O 
gating permite a sincronização do tratamento com o ciclo respiratório do doente, reduzindo 
as margens e portanto minimizando os efeitos secundários do tratamento.

 A.2  FRACIONAMENTO DA RT 

O fracionamento em radioterapia foi iniciado com o objetivo de poupar o tecido normal por 
reparação de danos subletais e repopulação de células sobreviventes, mas também para aumentar 
os danos causados ao tumor por reoxigenação de células hipóxicas e redistribuição de células ao 
longo do ciclo celular. Juntamente com a radiossensibilidade (sensibilidade relativa do organismo 
da pessoa aos efeitos da radiação ionizante) e os processos radiobiológicos mencionados, temos 
representadas as bases do fracionamento em radioterapia. 

O fracionamento é a divisão de uma dose total prescrita em doses diárias menores, ou frações. As 
frações diárias geralmente são de 1,8 a 2 Gy. (Hall & Giaccia, 2019)

O tamanho da fração é o fator dominante na determinação dos efeitos tardios no tecido. Quanto 
maior o tamanho da fração, maior o aumento dos efeitos tardios. O fracionamento varia, 
dependendo do objetivo da terapia.

Hiperfracionamento
São aplicadas múltiplas frações diárias, separadas, pelo menos seis horas, para permitir 
a reparação de danos nos tecidos normais antes da administração da segunda dose. A 
intenção é diminuir os efeitos tardios ao mesmo tempo em que se obtém um controle 
tumoral igual ou melhorado e efeitos iniciais iguais ou apenas ligeiramente aumentados. É 
administrada uma dose física total mais elevada.
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Hipofracionamento
A dose total de radiação é dividida em grandes doses e os tratamentos não podem ser 
administrados mais que uma vez por dia. É administrada uma dose física total mais baixa, 
mas é esperada uma dose biologicamente equivalente mais alta devido às maiores doses 
fracionadas.

O hipofracionamento pode ter um alto potencial de ganho terapêutico, além de vantagens 
económicas e logísticas para alguns tumores. Por exemplo, de acordo com as diretrizes da 
American Society for Radiation Oncology (ASTRO), a RT de doentes com cancro da próstata  
selecionados, pode ser hipofracionada para 2,4 a 3,4 Gy por fração, o que se traduz em menos 
frações totais (Campos et al., 2021).

 A.3  FINALIDADE DO TRATAMENTO 

A radioterapia pode ser usada isoladamente ou em combinação com outros métodos de 
tratamento (cirurgia, quimioterapia, hormonoterapia e imunoterapia).

Radioterapia neoadjuvante
A radioterapia neoadjuvante pode ser indicada para acompanhar outras modalidades 
de tratamento, por exemplo a quimioterapia no tumor do reto e tumor ginecológico para 
preservar o órgão e/ou esfíncter. A grande vantagem do tratamento é tentar reduzir o 
tamanho do tumor antes do procedimento cirúrgico, para que este se torne menos invasivo 
e mais conservador.

Radioterapia adjuvante
O tratamento adjuvante de radioterapia é realizado após tratamento cirúrgico considerado 
definitivo e muitas vezes também após o tratamento de quimioterapia. Tem o objetivo 
de destruir focos microscópicos de células malignas que não são detetáveis por exames 
radiológicos e sanguíneos.

Radioterapia concomitante com a Quimio de Radiosensibilização
O uso de quimioterapia concomitante à radioterapia aumenta os benefícios da radioterapia 
em termos de controlo local e regional e assim melhora a sobrevida do doente.

Radioterapia Paliativa
Este tratamento tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do doente e não o seu 
tratamento da doença. É aplicada em menor número de frações e doses mais baixas com 
vista a minimizar os efeitos colaterais e o transtorno para o doente. 

Esta modalidade de tratamento inclui:

RT Antiálgica: Alívio da dor, habitualmente por metástases ósseas (mais frequente) 
(Pollock et al., 2006). Nestes casos, o alívio do paciente é alcançado em mais de 70% (Waun, 
et al., 2010).
É também uma das opções terapêuticas mais eficazes, e muitas vezes a única, para aliviar 
a dor causada por compressão nervosa ou infiltração por tumor maligno, dor com origem 
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hepática e cancro pancreático e paliação bem-sucedida de disfagia causada por carcinoma 
esofágico (Mantini, et al., 2003).

RT Hemostática: Redução de hemorragia em caso de hemoptises (cancro do pulmão de não 
pequenas células), hematúria (Cancro da próstata e bexiga), hemorragia digestiva (cancro 
gástrico ou retal), hemorragia vaginal (cancro cervical ou endométrio).
A eficácia hemostática da RT é geralmente visível após apenas algumas frações e 
geralmente explicada pelo aumento da adesão das plaquetas ao endotélio vascular. O efeito 
de longo prazo pode ser explicado por causar fibrose dos vasos combinada com remissão do 
tumor (Cihoric et al., 2012).

RT Descompressiva: Alívio da disfunção neurológica decorrente de metástases cerebrais. 
Estima-se que 20% a 40% das pessoas com cancro desenvolverão metástases cerebrais 
durante o curso de sua doença, e afetam significativamente a sua qualidade de vida e a 
sobrevivência. 
A RT holocraniana demonstrou melhorar os sintomas neurológicos e a função com 
morbilidade mínima (Tsao, 2018);

Controlo tumoral: Promoção de cicatrização de feridas malignas: redução dos sintomas 
de feridas neoplásicas, atuando na diminuição do tamanho da lesão, do exsudato, da 
hemorragia, da dor e do odor (Soares, 2019).

Emergências 
A emergência oncológica é definida como um evento com ameaça potencial à vida direta ou 
indiretamente relacionado com a neoplasia ou subsequente ao seu tratamento (IAEA, 2008).

Esta pode ser consequência da compressão direta ou indireta de órgãos, oclusão de 
órgãos vitais e estruturas como vasos sanguíneos (ex.: veia cava), nervos ou vias aéreas. A 
radioterapia desempenha um papel significativo no tratamento agudo dessas situações 
clínicas, aliviando os sintomas através da citorredução do tumor, removendo assim a 
compressão do órgão ou estrutura afetada.

Emergências em radioterapia:

– Síndrome da veia cava
– Compressão medular
– Hemorragia

Urgências em RT compreende o controlo da dor e o controlo tumoral.
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A.4  RADIOTOXICIDADE 

A Radiotoxicidade decorrente da RT externa pode ser classificadas em Aguda e Tardia.

Radiotoxicidade aguda

As reações observadas nas primeiras semanas após a irradiação definem-se como 
agudas e ocorrem em tecidos que apresentam uma elevada taxa de divisão celular. São 
reações temporárias uma vez que têm um elevado número de células estaminais e após a 
interrupção da exposição ocorre habitualmente uma migração e repopulação das células 
sobreviventes. Assim, a taxa de recuperação é dependente da dose e é ditado pelo número 
de células estaminais sobreviventes.

Os efeitos agudos dependem da energia, da dose e do fracionamento, da área a irradiar e 
aparecem entre a segunda e a terceira semanas. 

Os efeitos agudos mais comuns são: radiodermite, mucosite oral, xerostomia, alopecia, 
fadiga e toxicidade gastrointestinal, contudo apesar da radiodermite ser transversal a todas 
as área irradiadas (a severidade é que varia consoante a área), os restantes sintomas só 
surgem consoante determinadas áreas irradiadas.

Radiotoxicidade mais comum, segundo a área de tratamento:

Área de Tratamento 
irradiada

Radio-Toxicidade

Cabeça e Pescoço

• Radiodermite 
• Edema
• Aumento da limitação da  

mobilidade cervical/ombro  
pré-existente 

• Mucosite Oral
• Xerostomia
• Halitose
• Disfagia

• Odinofagia
• Disgeusia/ageusia
• Disfonia
• Epilação
• Secura nasal e ocular
• Trismus

Tórax

• Radiodermite
• Edema mama e do Membro 

superior irradiado
• Aumento da limitação do 

movimento do Membro Superior 
irradiado pré-existente

• Odinofagia/azia
• Náuseas/vómitos
• Tosse seca e irritativa
• Fadiga

Abdominal
• Náuseas e vômitos
• Radiodermite
• Fadiga

Pélvico

• Radiodermite
• Enterite rádica
• Alterações urinárias (disuria, 

urgência urinária, polaquiúria)

• Alterações intestinais (cólica, 
tenesmo, diarreia)

• Fadiga
• Disfunção sexual

Quadro construído com base nas escalas da RTOG/EORTC e da  NCI CTCAE versão 5.0
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Radiotoxicidade Cutânea

A radiodermite é um dos principais efeitos colaterais da radioterapia na pele e pode causar 
desde alterações leves até mais intensas.

95% dos doentes com cancro a efetuar RT vão desenvolver alguma forma de reação 
cutânea induzida por radiação, incluindo eritema, descamação seca e descamação húmida 
(McQuestion, 2011; Ryan,2012).

A Radiodermite é mais frequente nos doentes que são tratados com RT por sarcoma, 
cancro da mama, anal, vulva e cancro de cabeça e pescoço (McQuestion, 2011), uma vez que 
a proximidade do alvo do tratamento com a pele nesses cancros faz com que seja difícil 
poupar a pele de doses mais altas de radiação.

A pele é vulnerável a danos durante o tratamento do cancro em que as técnicas de 
preservação da pele para aplicação de RT ainda não são possíveis, como na mama, cabeça e 
pescoço e anal. (Borrelli et al., 2019).

O quadro seguinte identifica as toxicidades encontradas em função das doses utilizadas:

Doses aproximadas Toxicidade

Até 30 Gy Perda temporária e parcial de pêlo

Mais de 55 Gy Perda permanente de pêlo
 (Chao, Perez, & Wang, 2018)

20 Gy Epilação

20-40 Gy Eritema

Mais de 30 Gy Descamação seca

Mais de 40 Gy Descamação húmida

45 Gy Hipopigmentação

45 Gy Hiperpigmentação

(Feight et al., 2011)

Escalas de Avaliação da Radiodermite

Estão disponíveis várias escalas para avaliação e documentação da radiodermite. Cada 
Escala de avaliação pode ser usada para identificar graus ou intervalos de reações cutâneas 
de eritema a descamação seca e húmida, mas a maioria não capta os sintomas do doente ou 
impacto das reações cutâneas (Feight et al., 2011).

Atualmente há 16 escalas para avaliação da radiodermatite, sendo as mais utilizadas a escala 
RTOG/EORTC e a escala NCI CTCAE. Os autores optaram por abordar apenas a toxicidade 
considerada muito frequente na radioterapia: a radiodermite e a mucosite.

Identificamos a seguir essas duas escalas em que se descrevem as características da Pele 
para cada grau de toxicidade:
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Avaliação – TOXICIDADE AGUDA Efeito da RTE nas células

RTOG 0

Sem alterações visíveis da pele

RTOG 1

Eritema ligeiro a moderado 
Alopécia 
Descamação seca 
Hipohidrose
Prurido

RTOG 2

Eritema moderado a intenso 
Pele sensível
Descamação húmida irregular
Edema moderado

RTOG 3

Descamação húmida confluente 
Edema marcado

RTOG 4

Ulceração
Hemorragia
Necrose

Adaptado de: The Princess Royal Radiotherapy (2011). Managing Radiotherapy Induced Skin Reactions. St James’s Institute of 
Oncology. A Toolkit for Healthcare Professionals. 

Escala RTOG/EORTC

Escala CTCAE v.5 (2017)

NCI CTCAE v5.0 radiation dermatitis

Adverse event Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5

Radiation 
dermatitis

Faint erythema or 
dry desquamation

Moderate to 
brisk erythema; 
patchy moist 
desquamation, 
mostly confined 
to skin folds and 
creases; moderate 
edema

Moist 
desquamation in 
areas other than 
skin folds and 
creases; bleeding 
induced by minor 
trauma or abrasion

Life-threatening 
consequences; 
skin necrosis or 
ulceration of full 
thickness dermis; 
spontaneous 
bleeding from 
involved site; skin 
graft indicated

Death

Radiation dermatitis is a finding of cutaneous inflammatory reaction occurring as a result of exposure to biologically effective levels of ionizing 
radiation.

NCI CTCAE: National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events.

Reproduced from: Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), Version 5.0, November 2017, National Institutes of Health, National Cancer 
Institute. Available at: https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_8.5x11.pdf (Accessed March 
27, 2018).
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Mucosite Oral

A mucosite radioinduzida é uma complicação frequente no tratamento com RT. Sendo 
localizada à zona do tumor, só tem manifestações a nível oral quando o seu campo de 
irradiação inclui a região da cavidade oral. 

Segue-se a avaliação da Mucosite pelas diferentes 3 escalas:

Radiotoxicidade tardia

As reações tardias ocorrem em tecidos com um número de células estaminais reduzido 
ou alterações de estroma que podem resultar de efeitos agudos muito graves e por isso 
estes efeitos não são recuperáveis. A tolerância destes tecidos é um fator limitativo no 
tratamento de radioterapia. Temos como exemplos destas reações tardias: a fibrose, a 
atrofia, a ulceração, lesões de vasos, necrose, segundos cancros, pneumonite radiógena, 
esterilização, alteração da cor da pele. 

Segue-se a avaliação da Radiotoxicidade cutânea tardia, utilizando a escala RTOG:

Mucosite Oral – Avaliação de toxicidade
Doses <32Gy Doses <39Gy RTE + Cetuximab

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5

RTOG Eritema Pseudomembranas 
dispersas ≤ 1.5 cm

Pseudomembranas 
confluentes > 1.5 cm

Necrose/ ulceração 
profunda, hemorragia 

espontânea

WHO’s 
Mucositis Scale

Doloroso ±  
eritema

Eritema; úlceras, 
não ingere sólidos

Úlceras com 
eritema extenso, 

não ingere

Incapaz de 
alimentação oral

CTCAE v.5
(2017)

Assintomático /
sintomas ligeiros

Dor moderada ou 
úlcera, não interfere 

ingestão

Dor grave, interfere 
com ingestão

Risco de morte Morte

Sem necessidade 
de intervenção

Alterações 
dietéticas

Intervenção médica Intervenção urgente

Quadro construído com base nas três principais escalas de mucosite: RTOG, WHO e CTCAE Versão 5.0

RTOG 1
Atrofia ligeira 
Alteração da pigmentação
Alopécia parcial 

RTOG 2
Atrofia moderada
Telangiectasias moderadas
Alopécia total 

RTOG 3 Atrofia marcada 
Telangiectasias marcadas 

RTOG 4 Ulceração
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Este tratamento pode surgir de forma única ou concomitante com outros, nomeadamente a 
Radioterapia. 

A aplicabilidade deste tratamento depende de múltiplos fatores e o doente pode realizá-lo em 
regime de ambulatório ou em internamento de curta duração.

Na atualidade, a Braquiterapia tem-se vindo a assumir frequentemente como uma opção 
terapêutica para o tratamento de tumores ginecológicos (colo do útero e endométrio), mama e 
próstata. No entanto, pode também ser aplicada no tratamento de outras regiões anatómicas.

         TIPOLOGIA DE TRATAMENTO 

Cada tratamento de Braquiterapia é classificado e definido de acordo com várias características, 
que incluem o tipo de implante, a duração do tratamento, o tipo de carregamento e as taxas de 
dose utilizadas:

Intracavitários – as fontes de radiação são aplicadas em cavidades próximas do volume 
tumoral;
Intersticiais – as fontes de radiação são implantadas cirurgicamente no leito tumoral;
Superficiais – as fontes de radiação são aplicadas na superfície tumoral;
Intraluminais – as fontes de radiação são colocadas no espaço luminal;
Intraoperatórios – as fontes de radiação são aplicadas no leito tumoral durante a cirurgia;
Intravasculares – uma única fonte de radiação é aplicada em artérias de maior ou menor 
calibre.

         TEMPO DE CONTACTO DAS FONTES DE RADIAÇÃO

As fontes de radiação podem diferir em relação ao tempo em que estão em contacto com o tumor, 
podendo ser temporárias ou permanentes:

Temporárias – a dose é administrada num pequeno período de tempo e após a 
administração da radiação prescrita a fonte é retirada;
Permanentes – a dose é administrada de acordo com o tempo de vida da fonte de radiação.

RADIOTERAPIA INTERNA OU BRAQUITERAPIAB
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         TIPOS DE CARREGAMENTO DAS FONTES 

O carregamento da fonte pode ser feito de modo diferido (Afterloading) ou direto (Hot loading ou 
Preloading):

Diferido (Afterloading) – o aplicador utilizado para o tratamento é, em primeiro lugar, 
colocado na posição de administração no doente e, posteriormente, as fontes de radiação 
são carregadas manualmente ou de forma automática;

Direto (Hot loading ou Preloading) – o aplicador é carregado com as fontes radiativas e 
aplicado diretamente no doente.

         RADIONUCLÍDEOS UTILIZADOS 

Os isótopos radioativos utilizados no momento e com maior frequência são o Irídio192 e o Iodo125 
dada à margem de segurança para o tratamento dirigido que apresentam.

O Irídio192 é o isótopo mais utilizado para tratamentos de alta taxa dose (HDR) dado o seu 
intervalo de energia de fotões ser favorável ao uso terapêutico, flexibilidade mecânica e alta 
atividade específica (alta atividade por unidade de massa). No seu uso prático, as fontes de 
Irídio192 têm pequenas dimensões (aproximadamente 2mm), mas alta atividade (normalmente 
10 Curie), e são utilizadas por um sistema controlado por computador, planeado previamente, em 
que a fonte é introduzida em cateter ou aplicadores que ficam em contacto ou próximo do tumor 
ou leito tumoral. (Mattos, 2014)

O isótopo Iodo125 é utilizado como fonte de Baixa Taxa de Dose (LDR), sobretudo para o 
tratamento como modalidade única no cancro da próstata. Com esta dosagem a radiação fica 
restrita à próstata, sendo pouco provável o atingimento de estruturas vizinhas (a radiação 
percorre apenas 5mm de tecido humano). Ainda que o Iodo125 possa ter efeito durante cerca 
de 10 meses, a maior parte da radiação é emitida no período correspondente à semivida, de 
aproximadamente 58 dias. (Vasconcelos, 2002)

         RADIOTOXICIDADE 

Tal como outros tratamentos, a Braquiterapia apresenta radiotoxicidade, que está relacionada 
com o órgão anatómico a tratar e com a taxa dose, a fonte ou o tipo de implante utilizado. Pode ser 
dividida em toxicidade aguda, quando se iniciam entre 1 a 2 semanas após o tratamento, ou tardia 
quando surgem meses após o término do mesmo.

O tratamento de Braquiterapia no carcinoma da próstata é caracterizado por duas modalidades. 
Uma destas modalidades implica a Braquiterapia como tratamento único. 

No cancro do colo do útero, o tratamento de Braquiterapia é utilizado como terapia 
complementar, associada à Terapia antineoplásica e à Radioterapia Externa. A Braquiterapia é 
realizada em duas sessões de internamento, entre a quarta e a sexta semana de tratamento.
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No cancro do endométrio, a Braquiterapia pode ser utilizada conjuntamente com outras opções 
terapêuticas, ou apenas como tratamento único. Este tratamento é realizado num esquema de 3 
frações com intervalo de uma semana.

A Braquiterapia no tratamento do cancro da mama surge como complemento ou tratamento 
único, incluindo a realização de três a oito frações, num esquema de duas frações diárias.

A tabela seguinte descreve os principais efeitos secundários agudos e tardios por área patológica 
irradiada:

Principais efeitos secundários agudos e tardios por área patológica irradiada
Local Anatómico Efeitos secundários agudos Efeitos secundários tardios

Próstata
(Ferenc, et al, 2016)

• Disúria 
• Hematúria
• Incontinência urinária
• Retenção urinária
• Disfunção erétil

• Retenção urinária
• Disfunção erétil

Cólo do Útero
(Amorim, 2017)

• Alterações da mucosa vaginal (mucosite, 
secura, estenose, encurtamento, 
leucorreia)

• Alterações urinárias (disúria, urgência 
urinária, polaquiúria)

• Alterações intestinais (cólica, tenesmo, 
diarreia)

• Febre
• Dor (pélvica, dorsal)
• Dispareunia
• Metrorragia

• Menopausa precoce
• Cistite
• Retites
• Fístulas vaginais
• Alteações na função sexual
• Problemas ósseos e neurológicos 
• Dor 
• Edema dos membros inferiores e pelve

Mama 
(Polgár, et al, 2017; Ott, 
et al, 2016)

• Infeção, dor e hemorragia no local de 
inserção dos aplicadores

• Seroma
• Hematoma
• Eritema/descamação da pele

• Fibrose 
• Hiperpigmentação
• Talangiectasia
• Necrose do tecido celular subcutâneo
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 4.   DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO  
    RADIONCOLOGISTA 

Identificamos quatro domínios de atuação no âmbito da prestação de cuidados de enfermagem à 
pessoa submetida a tratamento de radioterapia.

Domínios de atuação

  A.   SEGURANÇA E QUALIDADE 

Na última década, o processo de radioterapia tem sido reconhecido como complexo por envolver 
uma equipa multidisciplinar, como radioncologistas, físicos, dosimetristas, radioterapeutas, 
enfermeiros com formação específica em Radioterapia. É uma área de risco para a ocorrência de 
falha humana, por um erro de comunicação e/ou de operação do equipamento, pelo que se torna 
fundamental um rigoroso controlo de todo o processo, desde a prescrição ao planeamento até á 
administração e monitorização da radioterapia.

Uma das atividades mais importantes num serviço de radioterapia de qualidade é a revisão 
sistemática e a monitorização de todos os aspetos de segurança envolvendo todos os 
intervenientes.

A prevenção de acidentes em radioterapia é importante conforme defende o Institute for 
Radiological Protection and Nuclear Safety (IAEA, 2008). Deste modo, é importante considerar 
alguns aspetos de segurança:

1.  Equipamentos de radioterapia –  deverão ser concebidos de forma a reduzirem as falhas 
do profissional e rejeitar automaticamente as solicitações que estão fora dos parâmetros 
definidos. Os aparelhos devem ser calibrados e controlados através de testes de rotina para 
que seja possível detetar mudanças no seu desempenho; 

SEGURANÇA E QUALIDADE 
• Segurança ambiental 
• Procedimentos organizacionais 

(Segurança do doente)

CONTINUIDADE DE CUIDADOS 
• Interligação de cuidados
• Tele-enfermagem

APTIDÕES PROFISSIONAIS
• Avaliação inicial e monitorização da 

saúde do doente 
• Capacitação do cuidador e doente para 

a autogestão 
• Gestão de radiotoxicidade

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL & 
INVESTIGAÇÃO
• Plano formativo 
• Investigação em radioterapia 
• Protocolos de boas práticas
• Liderança 

DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO
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2.  Infraestruturas de radioterapia – a conceção deverá de ser feita para que pessoal externo 
não esteja exposto a radiação; 

3.  Procedimentos de trabalho – deverá ser exigido que cada profissional faça um controlo 
correto do tratamento, devendo existir uma comunicação eficaz entre todos os profissionais 
envolvidos. 

 A.1  SEGURANÇA AMBIENTAL 

Existem três critérios a ter em consideração na administração do tratamento para que este 
seja seguro: a dose a ser calculada, a área do tumor a ser irradiada e o prazo para aplicação do 
tratamento. Desta forma, a radioterapia resulta numa atividade multidisciplinar, tendo cada 
profissional a responsabilidade de manter a segurança e, caso exista um desvio destes três 
parâmetros, podem surgir efeitos adversos devido à irradiação dos tecidos saudáveis do doente ou 
redução da eficácia do tratamento (Munoz, Bouldi, Barcellini, & Nascimento, 2012).

Devem ser promovidos procedimentos adequados para garantir um ambiente de qualidade e de 
segurança, nomeadamente:

1. Procedimentos para segurança de radiação, que inclui:
a) Acesso a uma plataforma de segurança na administração da radiação;
b) Acesso a dispositivos de monitorização (dosímetros);
c) Rotulagem e sinalização da radiação;
d) Procedimentos para o manuseamento seguro de eliminação dos fluidos corporais 

e equipamento contaminado, dos doentes submetidos a braquiterapia, expostos a 
fontes de radiação não fechadas ou a radioterapia intraoperatória. 

2. Acesso ao plano de tratamento, incluindo a localização e tamanho do campo de 
tratamento, dose, fracionamento, protocolo de tratamento, efeitos colaterais e sua 
gestão.

3. Acesso a cuidados diferenciados em situação de emergência para gestão de efeitos 
adversos da radioterapia.

 A.2  PROCEDIMENTOS ORGANIZACIONAIS  – Segurança do doente 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2021) defende que a segurança da pessoa doente é um 
princípio básico e crucial para a qualidade dos cuidados que lhe são prestados.

O enfermeiro radioncologista deve promover políticas, procedimentos e processos adequados à 
prática dos cuidados em radioterapia, que abordem os seguintes aspetos:
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1. Definição de funções e responsabilidades do enfermeiro radioncologista;

2. Acesso a programas de formação para enfermeiros radioncologistas, que permitam o 
desenvolvimento das competências na área da enfermagem radioncológica;

3. Existência de protocolos de cuidados, que incluam:

a) Tratamento por patologia; 
b) Avaliação do tratamento com base em escalas validadas; 
c) Educação do doente e família/cuidador;
d) Sistemas de informação intra e inter-hospitalar na transferência de doentes.

4. Educação, suporte, gestão e notificação de toxicidades e eventos adversos de modo a 
permitir ao doente o autocuidado:

a) Efeitos agudos, crónicos e tardios da radioterapia;
b) Manuseamento seguro da eliminação dos fluidos corporais, após braquiterapia;
c) Readaptação à vida diária do doente
d) Follow-up pós-tratamento RT

   B    APTIDÕES PROFISSIONAIS 

O enfermeiro radioncologista deve desenvolver aptidões que lhe permitam ter segurança na sua 
atividade e promover cuidados seguros aos doentes em tratamento com Radioterapia (CANO/
ACIO, 2018).

 B.1  AVALIAÇÃO INICIAL E MONITORIZAÇÃO DA SAÚDE DO DOENTE 

Os cuidados planeados seguros têm como premissa o acesso à informação clínica atualizada sobre 
cada doente, onde se destaca:

1. Avaliação inicial, identificando os fatores que possam afetar o percurso do doente 
durante o tratamento, que pode incluir:

 – Antecedentes pessoais, alergias, medicação habitual e exposição anterior a RT;
 – Estado nutricional, literacia do doente e sintomatologia inicial
 – Fatores psicossociais;
 – Outros fatores que afetem o tratamento, como doenças autoimunes, síndromes 

genéticas, uso concomitante de agentes antineoplásicos;
 – Consentimento informado.
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2. Assegurar a avaliação contínua e a atualização do plano de cuidados:

 – Antes de iniciar a RT;
 – Durante o tratamento de RT;
 – Após o término de RT;
 – Sempre que surjam dúvidas/preocupações expressas pelo doente;
 – Sempre que ocorra uma alteração no estado de saúde do doente;
 – Sempre que ocorram efeitos adversos.

 B.2  CAPACITAÇÃO DO CUIDADOR E DOENTE PARA A AUTOGESTÃO 

É fundamental a consciência da necessidade de envolvimento do doente/cuidador em todo o 
processo. O enfermeiro tem conhecimento sobre a doença, opções de tratamento e controlo de 
sintomas e estabelece com o doente/família/cuidador um nível de contacto privilegiado, baseado 
em quatro pilares fundamentais:

 – Transmissão de informação;
 – Oportunidade de colocar questões;
 – Respostas empáticas;
 – Garantia de tranquilidade e segurança.

 B.3  GESTÃO DA RADIOTOXICIDADE 

Desde o primeiro contacto com o doente, importa informar/instruir e treinar para a eventual 
ocorrência de efeitos adversos/toxicidade, específicos da área irradiada, bem como do tipo de RT 
que realiza:

 – Avaliar a toxicidade aguda e tardia do tratamento, adaptando a sua intervenção em 
conformidade com a toxicidade, nomeadamente na radiodermite, fadiga, sintomas 
digestivos, sintomas neurológicos, urinários, mucosite oral, xerostomia, disfagia, 
disgeusia, neurotoxicidade, fibrose muscular, alterações da sexualidade e dor.

 – Documentar e efetuar o registo dos sinais/sintomas, de acordo com ferramentas 
validadas para a avaliação da radiotoxicidade.

 – Manter, aplicar e atualizar conhecimentos sobre efeitos adversos/toxicidade da 
radioterapia, adaptando a informação de acordo com o contexto sociocultural dos 
doentes. 
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   C    CONTINUIDADE DE CUIDADOS 

O enfermeiro radioncologista defende uma abordagem integrada e de continuidade dos 
cuidados entre os centros de radioterapia, os hospitais de referenciação e os cuidados de saúde 
primários, da área onde o doente reside. Esta articulação tem de incluir uma comunicação eficaz e 
procedimentos que promovam transições seguras.

 C.1  INTERLIGAÇÃO DE CUIDADOS 

O enfermeiro facilita e promove a continuidade dos cuidados ao doente/família/cuidador, 
antecipando necessidades, adaptando recursos e promovendo a continuidade de cuidados, 
nomeadamente:

 – Adequa os cuidados, tendo em consideração as necessidades específicas de cada 
doente.

 – Facilita a comunicação multiprofissional no acesso a cuidados de suporte necessários 
(p.e: psicologia, nutrição, apoio espiritual, oncossexualidade, atendimento 
domiciliário, apoio social).

 C.2  TELE-ENFERMAGEM 

O enfermeiro radioncologista promove estratégias de comunicação à distância com o doente/
família/cuidador permitindo a gestão terapêutica, cuidados de proximidade e diminuindo a 
deslocação do doente às instituições de saúde.

   D    DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL & INVESTIGAÇÃO 

O enfermeiro radioncologista deverá investir na sua formação de forma a ser um garante na 
qualidade e excelência dos cuidados a prestar ao doente/família/cuidador.

 D.1  PLANO FORMATIVO 

Recomenda-se que o plano de formação contenha os seguintes tópicos:

 – Fundamentos de radio-oncologia;
 – Segurança na administração da radiação;
 – Modalidades de tratamento;
 – Terapêuticas antineoplásicas e radioterapia;
 – Gestão de efeitos adversos relacionados com RT;
 – Investigação em radioterapia;
 – Protocolos e recomendações de boas práticas.
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 D.2  INVESTIGAÇÃO EM RADIOTERAPIA 

 – Gestão da radiotoxicidade;
 – Adesão do doente ao regime terapêutico;
 – Avaliação da qualidade de vida.

 D.3  PROTOCOLOS DE BOAS PRÁTICAS 

O enfermeiro radioncologista desenvolve recursos com base em padrões e protocolos de boas 
práticas na:

 – Implementação de práticas seguras quando relacionadas a radiofármacos ou 
radioisótopos;

 – Utilização de escalas de avaliação validadas da radiotoxicidade; 
 – Utilização de escalas de avaliação nutricional do doente;
 – Utilização de escalas de sintomas e de qualidade de vida na avaliação do doente;
 – Participação em ensaios clínicos em radioterapia;
 – Definição dos parâmetros de avaliação e análise a considerar na consulta de 

enfermagem mediante a área irradiada;
 – Utilização de ferramentas de autoavaliação para identificar o conhecimento e as 

necessidades educacionais.

 D.4  LIDERANÇA 

O enfermeiro radioncologista demonstra capacidade de liderança:

1. Exerce atividade interprofissional para encontrar respostas baseadas em evidências de 
boas práticas:

 – Usando os resultados da pesquisa científica;
 – Avaliando, de forma crítica, artigos de pesquisa;
 – Apoiando o acesso do doente a ensaios clínicos;
 – Identificando problemas ou questões de pesquisa científica;
 – Participando em organizações profissionais de oncologia para promover a prática dos 

enfermeiros em Radioncologia.

2. Reconhece os limites da sua aptidão:
 – Colabora com outros profissionais para tomar decisões sobre atividades seguras;
 – Procura formação específica na área, quando o acesso à experiência em RT é limitado;
 – Atua como formador e orientador para novos colegas e alunos de enfermagem;

3. Responde aos pedidos de colaboração clínica na sua área específica;

4. Reconhece e analisa criticamente as situações éticas e legais estruturadas para apoiar a 
tomada de decisão do doente.



DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO DOS ENFERMEIROS EM RADIOTERAPIA | 27

 5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este documento descreve os domínios de intervenção do enfermeiro radioncologista de modo 
a promover a segurança dos cuidados de enfermagem prestados nesta área. Constituiu um 
objetivo importante da Associação Enfermagem Oncológica Portuguesa (AEOP), orientando os 
enfermeiros desta área específica do saber em oncologia, sustentado nas melhores evidências 
científicas. Estas orientações visam garantir uma atividade de enfermagem de qualidade na 
assistência a estes doentes e traduz as linhas orientadoras para os enfermeiros de radioncologia.

Define os conceitos das várias modalidades de tratamento de radioncologia, os efeitos adversos 
mais comuns e parâmetros de segurança.

Acreditamos que o percurso realizado com a execução deste documento constará numa mais-
valia para a discussão e reflexão da prática clínica dos enfermeiros radioncologistas. Esta reflexão 
deve ser alicerçada pelos requisitos de segurança organizacionais nas várias modalidades de 
tratamento de radioterapia e cuidados terapêuticos. 

Foi utilizado o método Delphi com recurso a focus group, com o objetivo de delinear a análise 
de um grupo de peritos relativamente às competências dos enfermeiros radioncologistas. Este 
processo decorreu em quatro fases: a fase 1 contemplou o planeamento do projeto, a fase 2 incluiu 
a preparação com a reunião de peritos, a fase 3 de moderação, liderada pelo investigador principal 
e por último, a fase 4 com a divulgação dos resultados e a elaboração deste documento.

Pensamos que uma cultura multiprofissional tendo por base a confiança num processo de 
melhoria contínua, sustentado na prática e uma equipa multidisciplinar informada e com 
conhecimentos dos critérios internacionais são essenciais. 

Com a elaboração deste documento, pretende-se colmatar uma lacuna nas orientações gerais para 
a abordagem do doente a realizar radioterapia. Da nossa pesquisa, concluímos serem escassas as 
publicações dirigidas a este tema e com esta abrangência.
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 6.   DEFINIÇÃO DE TERMOS 

ALARA – As Low As Reasonably Achievable – Conceito de segurança de procedimentos 
com emissão de radiação com o objetivo de minimizar as doses de exposição de doentes e de 
trabalhadores.

Efeitos adversos – Qualquer sintoma e/ou sinal não intencional do tratamento. Estão 
diretamente relacionados com a área do corpo irradiada, a dose administrada, o tipo de 
radiação e a capacidade das células saudáveis repararem o dano. 

Enfermagem Radioncologista – Área da enfermagem oncológica que presta cuidados a 
doentes submetidos a radioterapia oncológica.

RTOG – Radiation Therapy Oncology Group (este grupo tem várias escalas de 
Radiotoxicidade dos diferentes órgãos).

Radioterapia – Tratamento com radiação ionizante administrado através de fonte externa 
(acelerador linear) ou através de fontes radioativas que estão em contacto direto com o 
tumor ou leito tumoral.
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