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 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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 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



DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO DOS ENFERMEIROS EM RADIOTERAPIA | 5

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.
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 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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