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Conclusão
Os tumores da tiróide são, atualmente, tratados cirur-

gicamente em vários contextos hospitalares, no entanto, 
apenas em alguns centros especializados são efetuados 
tratamentos com Iodo131. Face a isto, julgámos ser impor-
tante abordar as especificidades deste tratamento, focan-
do-nos nos ensinos a realizar à pessoa, para que seja con-
seguido o sucesso deste tratamento e reduzidos os riscos 
associados à contaminação radioativa.

Assim, preparar a pessoa para o tratamento e o seu 
posterior regresso ao domicílio é fundamental para asse-
gurar não só a sua segurança, como a dos que a rodeiam. 
A intervenção de enfermagem é fundamental pela sua 
capacidade de mobilizar a evidência científica e facilitar 
a adaptação da pessoa a todo o processo de transição 
que vive.
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