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ABSTRACT 

This work consists of the research and unification of the guidelines transmitted to the patients and their relatives 

in the radioiodine therapy procedures. The goal is to provide greater understanding of the use of nuclear 

radiation and better understanding of treatment, to help patients better adapt to therapy, to demystify 

misconceptions about radiation use, and to improve care for their protection and for people close to them. Based 

on written and verbal information, collected in the scientific literature and in loco, accompanying the routine of 

the therapeutic rooms of Nuclear Medicine Services in Rio de Janeiro, the set of actions that define scenarios 

experienced by radioiodine therapy patients and their helpers is being generated. Based on this information, a 

virtual environment is being developed in the Virtual Reality Laboratory of the Institute of Nuclear Engineering 

(IEN / CNEN), a virtual environment that will allow the visualization of the procedures and instructions passed 

to the patients by the SMN1 teams. With this virtual environment, the patient will be able to immersive visualize 

and experience the different phases of the treatment increasing the chances of efficiency of their participation in 

the process. 
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1SMN Nuclear Medicine Service 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A radioiodoterapia ou iodoterapia utilizada no tratamento do carcinoma da glândula tireóide tem 

por objetivo eliminar o tecido tireoideano remanescente, após a cirurgia, tireoidectomia, 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER, 2017) e eliminar eventuais 

metástases. Com referências em recomendações internacionais, como as publicações da Agência 

Internacional de Energia Atômica- AIEA e normas estabelecidas pela Comissão Nacional de 

Energia Nuclear- CNEN, este trabalho trata de aspectos de segurança e proteção radiológica com 

objetivo de promover a otimização da exposição médica, seja do próprio paciente, familiares e 

acompanhantes, como do público em geral, no tratamento do câncer de tireóide com o iodo-131. 

Assim, está sendo elaborada uma compilação e análise de informações sobre a rotina de pacientes 

quando internados no quarto terapêutico e das orientações que devem ser seguidas após a sua 

liberação. Essas informações definirão cenários no ambiente virtual, em desenvolvimento no 

Laboratório de Realidade Virtual do Instituto de Engenharia Nuclear- IEN, que irá permitir aos 

pacientes conhecer, de forma antecipada, os procedimentos e cuidados do tratamento a serem 

realizados por eles mesmos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a elaboração desse trabalho primeiramente foram feitas pesquisas na literatura pertinente, entre 

as quais a Norma 3.05 da CNEN [ref 4], nas publicações da Série de Segurança Nuclear da AIEA 

[ref 3], em artigo específico impresso [ref 2] e disponível na rede mundial de computadores (World 

Wide Web) [ref 1]. Com o conhecimento adquirido, foram feitas pesquisas in loco em quarto 

terapêutico de um Serviço de Medicina Nuclear, bem como entrevistas com profissionais que atuam 

diretamente com os pacientes dessa unidade. Também foram empregados registros de 

recomendações aos pacientes e observações normalmente disponibilizadas por esses profissionais 

aos seus pacientes [ref 5]. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As informações obtidas e os estudos feitos mostram que o quarto terapêutico é uma instalação 

radioativa com algumas particularidades, que devem ser apresentadas previamente aos pacientes de 

forma clara e objetiva. A norma CNEN 3.05 demanda sanitário privativo, paredes de concreto e a 

porta revestida com blindagem, a fim de manter os níveis de dose dentro dos limites estabelecidos, 

o uso obrigatório de biombo junto ao leito para a proteção do indivíduo ocupacional exposto, e o 

quarto terapêutico deve estar sinalizado com o símbolo internacional de radiação junto com a 

classificação da área. Deve haver sistema de identificação dos pacientes para evitar acidentes em 

que os mesmos recebem doses duplas; entrevista para saber se as pacientes estão amamentando ou 

se estão grávidas (AIEA). Nos registros de recomendações aos pacientes concedidos pelo SMN, 

entre outras, estabelece que, após a autoadministração da dose, não se deve falar por 30 minutos, só 

beber água após uma hora e começar a comer após duas horas. Os cuidados de higiene orientam a 

tomar de dois a três banhos por dia usando chinelo, não mictar no box e nem no próprio corpo afim 

de evitar exposição. Não andar descalço no quarto, lavar as mãos constantemente, e nunca abrir a 

porta do quarto, a comunicação deve ser feita por telefone. Na entrega da comida o paciente deverá 

se esconder por trás de uma barreira. Após a alta hospitalar, evitar contato com mulheres grávidas, 

crianças e animais. Não compartilhar a cama e manter o mínimo de 2 metros de distância dos 

demais. Esses são alguns exemplos dos procedimentos e cuidados necessários. 

. 

4. CONCLUSÕES 

 

A partir da compilação e análise das informações coletadas na literatura científica e in loco, espera-

se que o ambiente virtual construído possa servir como fonte de informação e orientação para os 

pacientes, seus familiares e próximos a respeito da terapêutica, adquirindo assim, melhores 

condições em termos de proteção radiológica dos envolvidos. 
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