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O carcinoma diferenciado de tireoide (CDT) é uma doença que acomete milhares de pessoas no mundo.
Na maioria dos casos o tratamento indicado é a tireoidectomia, onde a glândula tireoide é parcialmente ou
totalmente extraída, seguida de radioiodoterapia para eliminar células remanescentes ou metástases e
terapêutica substitutiva hormonal (HAUGEN et al., 2015). Por sua vez, a radioiodoterapia no câncer de
tireoide age como complementar à cirurgia, onde administra-se no paciente uma quantidade de material
radioativo e ele permanece no Serviço de Medicina Nuclear até que a radiação emitida pelo indivíduo
esteja abaixo do limite indicado pela legislação, assim ocorrem as altas clínica e radiológica com
orientações de cuidados relacionados à proteção radiológica (CAMPOS, 2015; IAEA, 2009). Dessa forma,
a partir de orientações internacionais de proteção radiológica serão elaboradas indicações personalizadas
para profissionais e pacientes na terapia radionuclídica e visando otimizar a proteção radiológica de
profissionais, pacientes e indivíduos do público, buscou-se reunir as práticas adotadas nas principais
instituições relacionadas à tais terapias. Considerando todos os preceitos básicos relacionados à proteção
radiológica na área da Medicina Nuclear, em especial aqueles relacionados ao tratamento com o
radioiodo, bem como a necessidade de um adequado planejamento terapêutico e otimização dos
processos envolvidos, a presente pesquisa visa verificar se a personalização das orientações de proteção
radiológica para profissionais e pacientes permite reduzir o nível de exposição dos envolvidos. Esse
projeto será realizado entre 2021 e 2023 em dois Serviços de Medicina Nuclear, onde 200 pacientes
submetidos à radioiodoterapia terão os seguintes dados coletados: sexo, peso, altura, atividade prescrita

e mensurado, e horário da administração da atividade e das medidas realizadas. Espera-se alcançar a
otimização da proteção radiológica de profissionais e pacientes reduzindo a exposição ao mínimo
possível, mantendo-a dentro dos limites da legislação. E, também, orientar devidamente todos os
envolvidos no processo de hospitalização sobre os cuidados relacionados à proteção radiológica. Por fim,
essa otimização do processo influenciará nos aspectos psicológicos de bem-estar e conforto dos
pacientes.
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