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RESUMO  

Neste trabalho, foram analisadas as doses anuais externas dos indivíduos 

ocupacionalmente expostos (IOEs) de serviços de medicina nuclear do estado do Rio 

de Janeiro, a partir dos registros do banco de dados do Sistema de Gerência de Dose 

Ocupacional Externa (GDOSE) do IRD/CNEN, no período de 2005 a 2009. Todos os 

IOEs são monitorados individualmente para avaliação de dose efetiva com dosímetros 

de tórax. A dose média anual para técnicos e farmacêuticos foi de 2,84 mSv, com 

dose máxima de 59,7 mSv; e de 1,94 mSv, com máximo de 23,9 mSv, para 

enfermeiros. Cerca de 30% destes IOEs também usam monitores adicionais de 

extremidade: anéis ou pulseiras. A dose média anual de extremidade para técnicos e 

farmacêuticos foi 12,8 mSv, enquanto que para enfermeiros foi 4,5 mSv. Nenhum valor 

foi maior que o limite de dose anual para extremidade (500 mSv). Cerca de 60% das 

doses de extremidade registradas são maiores que a dose medida no tórax, e destas, 

em torno de 15% chega a ser mais do que 10 vezes maior. Adicionalmente, 

trabalhadores de um serviço de PET (tomografia por emissão de pósitrons) e outro de 

SPECT (tomografia computadorizada por emissão de fóton único) do Rio de Janeiro 

foram monitorados durante as práticas de preparação e injeção de radiofármacos em 

pacientes, usando dosímetros termoluminescentes posicionados nas mãos e pulso da 

mão dominante, além do tórax. Os maiores valores de dose foram medidos na ponta 

do dedo indicador: 0,74±0,13 mSv durante a preparação e 0,068±0,011 mSv durante a 

injeção de um único procedimento de cintilografia cardíaca; e 0,49±0,07 mSv para 

preparação e 0,34±0,04 mSv na injeção, no caso de um procedimento de PET. Como 

esperado, a distribuição da dose nas mãos varia muito, dependendo de como o IOE 

segura a seringa ou o frasco com o radiofármaco, podendo a dose máxima ser mais 

do que 10 vezes maior que a recebida na posição onde anéis e pulseiras dosimétricas 

são normalmente utilizados, e a dose de extremidade pode chegar a ser 2 ordens de 

grandeza maior do que a de tórax. Estes resultados mostram a importância da 

monitoração individual de extremidade e da otimização dos procedimentos de 

medicina nuclear, pois as doses, principalmente nas pontas dos dedos, podem 

ultrapassar os limites legais.   
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ABSTRACT  

This study examines the annual external doses of occupationally exposed 

individuals (IOEs) of nuclear medicine services in the state of Rio de Janeiro, from the 

records of the database of the Management System of Occupational External Dose 

(GDOSE) IRD/CNEN, from 2005 to 2009. All IOEs are individually monitored for 

effective dose evaluation with chest dosemeters. The average annual dose to 

technicians and pharmacists was 2.84 mSv, with a maximum dose of 59.7 mSv; and 

1.94 mSv, with a maximum of 23.9 mSv for nurses. About 30% of these IOEs also use 

additional extremity monitors: rings or bracelets. The average annual extremity dose for 

technicians and pharmacists were 12.8 mSv, while for nurses it was 4.5 mSv. No value 

was greater than the annual extremity dose limit (500 mSv). About 60% of registered 

extremity doses are higher than the dose measured at the chest, and of these around 

15% can be more than 10 times greater. Additionally, workers from PET and SPECT 

services in Rio de Janeiro were monitored during the practice of preparing and injecting 

radiopharmaceuticals in patients using dosimeters placed in the hands of the dominant 

hand and wrist, and chest. The highest dose values were measured at index fingertip: 

0.74±0.13 mSv during the preparation and 0.068±0.011 mSv during the injection of a 

single procedure of cardiac scintigraphy; and 0.49±0.07 mSv during the preparation 

and 0.34±0.04 mSv during the injection in the case of one PET procedure. As 

expected, the dose distribution in the hands varies greatly, depending on how the IOE 

handles the syringe or the vial of radiopharmaceuticals, the maximum dose may be 

more than 10 times the one received in the position where dosimetric rings and 

bracelets are normally worn, and the extremity dose can be up to two orders of 

magnitude higher than the one on the chest. These results show the importance of 

extremity individual monitoring and optimization of nuclear medicine procedures 

because the doses, mainly on fingertips, can surpass legal limits.   
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CAPÍTULO 1 

Introdução  

A medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza compostos marcados 

com radionuclídeos para fins de diagnóstico e terapia. Esta especialidade médica, 

capaz de fornecer informações fisiológicas e metabólicas sobre o corpo humano, 

tornou-se uma ferramenta fundamental para a detecção precoce de muitas doenças, 

inclusive vários tipos de câncer. De acordo com a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN), atualmente existem 360 Serviços de Medicina Nuclear (SMN) no 

Brasil, sendo 44 no Estado do Rio de Janeiro e destes, 28 estão situados na cidade do 

Rio de Janeiro, sendo que 6 destes possuem um tomógrafo por emissão de pósitrons 

(CNEN, 2010).  

A Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) é uma forte ferramenta 

diagnóstica, principalmente em oncologia, onde sua aplicação vem crescendo 

continuamente. Por esse motivo, a PET vem se tornando um procedimento de rotina 

em muitos departamentos de medicina nuclear. Na maioria dos casos, tanto em 

procedimentos de PET, quanto em medicina nuclear em serviços que utilizam gama 

câmara, o material radioativo é transferido de um frasco para uma seringa e então é 

administrado ao paciente. Esta prática pode acarretar doses de extremidade 

potencialmente altas. 

O elevado e crescente número de pacientes submetidos a procedimentos de 

medicina nuclear e de profissionais envolvidos nessas práticas justifica esforços 

permanentes para a melhoria da qualidade dos diagnósticos e para a redução dos 

riscos radiológicos inerentes a esta prática. Todos os profissionais envolvidos na área 

de medicina nuclear são expostos à radiação externa e ao risco de incorporação de 

radionuclídeos, pois os profissionais permanecem próximos a fontes não seladas, 

tanto na preparação dos radiofármacos, quanto dos próprios pacientes que se 

transformam em fontes.  

Segundo os registros disponíveis na CNEN, a maioria dos trabalhadores de 

medicina nuclear é monitorada rotineiramente para avaliação de sua exposição 

externa à radiação e não o são em relação à avaliação de sua contaminação interna. 

Mas, mesmo em termos de exposição externa não se tem certeza se os dosímetros 

são corretamente utilizados e interpretados.  
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A monitoração rotineira de indivíduos ocupacionalmente expostos (IOEs) 

constitui uma parte importante de qualquer programa de proteção radiológica e é 

realizada para verificar se as doses recebidas pelos trabalhadores estão sendo 

mantidas dentro da faixa de valores planejados. No Brasil, a monitoração individual 

externa com dosímetro localizado no tórax dos IOEs é obrigatória para todos os que 

trabalham em áreas controladas e o uso de dosímetros de extremidade é 

recomendável quando o IOE realiza práticas em que a dose nas mãos possa ser muito 

maior que a dose no tórax. Em algumas aplicações médicas da radiação, como em 

SMN, os IOEs recebem doses no tórax, na maioria das vezes, relativamente baixas, 

mas aqueles que preparam e injetam radiofármacos recebem doses significativas em 

suas mãos. Como consequência da definição da norma CNEN 3.01 (CNEN, 2005a), 

em que o limite de dose na pele tem que ser aplicado ao valor médio da dose em 1 

cm2 de área na região mais irradiada, é aconselhável medir a dose da pele no local 

com possibilidade de maior exposição (VANHAVERE et al, 2006). Entretanto, poucas 

medições de extremidade têm sido registradas na literatura, principalmente 

comparadas ao grande número de trabalhadores que são expostos ocupacionalmente 

em SMN (VANHAVERE et al, 2008).  

A dificuldade na estimativa da exposição da parte mais afetada dos dedos é 

agravada pelo fato de o método convencional utilizado para determinação da dose 

recebida pelas mãos, usando anéis ou pulseiras dosimétricas, não ser adequado para 

o caso da medicina nuclear, em particular. Isso ocorre porque a distribuição da dose 

recebida pela pele das mãos é extremamente não uniforme e estes métodos podem 

subestimar a dose da parte mais exposta, que normalmente é a ponta dos dedos 

(WRZESIEN et al, 2008). Sendo assim, a posição correta dos dosímetros é um fator 

importante e um cuidado especial deve ser tomado no posicionamento dos dosímetros 

de extremidade (EC, 2009).  

Este trabalho teve como objetivo principal realizar um levantamento da situação 

da exposição externa dos profissionais de instalações de medicina nuclear do Estado 

do Rio de Janeiro. Este trabalho é parte do projeto do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria da CNEN (IRD), aprovado pela FAPERJ, em 2008, intitulado “Estudo de 

Fatores Relacionados à Exposição Radiológica de Trabalhadores e Pacientes em 

Medicina Nuclear” e se enquadra na linha de pesquisa “Desenvolvimento, Otimização 

e Aplicação de Sistemas Dosimétricos” do Grupo de Pesquisa CNPq, certificado pela 

CNEN: “Dosimetria Externa”.  

Os objetivos específicos deste trabalho, no escopo dos Serviços de Medicina 

Nuclear do Estado do Rio de Janeiro (RJ), são: 
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a) Realizar levantamento e análise das doses externas anuais (tórax e 

extremidade) do ano de 2005 a 2009 de todos os IOEs monitorados, 

utilizando os dados registrados no Sistema de Gerência de Dose 

Ocupacional Externa do IRD/CNEN (GDOSE); 

b) Avaliar, através do uso da técnica de dosimetria termoluminescente, doses 

em diversos pontos das mãos, no pulso e no tórax dos profissionais em 

algumas etapas críticas de procedimentos típicos dos Serviços a serem 

estudados; 

c)  Avaliar se os monitores individuais utilizados nos SMN RJ possibilitam a 

adequada avaliação das doses ocupacionais. 
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CAPÍTULO 2 

Fundamentos Teóricos  

2.1. Radiações ionizantes 

Quando a radiação eletromagnética interage com a matéria, de maneira geral, 

podem ocorrer três tipos de fenômenos: excitação, ionização e ativação. 

a) Excitação: Nesse caso, a radiação ionizante não transfere energia suficiente 

para arrancar elétrons do átomo. Os elétrons são deslocados de seus 

orbitais de equilíbrio para outro mais energético e, ao retornarem, emitem a 

energia excedente sob a forma de radiação. 

b) Ionização: Quando a radiação tem energia suficiente para arrancar o elétron 

do átomo, ou seja, provocar uma ionização. 

c) Ativação: Ocorre quando a radiação incidente interage com o núcleo do 

átomo, formando radionuclídeos. Quando o átomo busca a estabilidade, ele 

emite o excesso de energia como forma de radiação. 

As radiações ionizantes são ondas eletromagnéticas (fótons de raios X ou gama) 

ou partículas (elétrons, prótons e nêutrons, por exemplo) capazes de excitar, ionizar 

e/ou ativar átomos da matéria com a qual elas interagem (PERES, 2008). Elas podem 

ser produzidas por processos de ajustes que podem ocorrer no núcleo ou nas 

camadas eletrônicas de um átomo ou pela interação de outras radiações ou partículas 

com o núcleo ou com o átomo (TAUHATA et al,2003, ATTIX,1986). 

As radiações ionizantes podem ainda ser classificadas como diretamente 

ionizantes e indiretamente ionizantes (ATTIX,1986): 

a) Diretamente ionizantes: partículas carregadas rápidas (por exemplo, ß+, ß- e 

a), que liberam sua energia diretamente na matéria por meio de muitas 

pequenas interações coulombianas ao longo de sua trajetória. 

b) Indiretamente ionizantes: fótons de raios X, fótons de raios 

 

ou nêutrons, ou 

seja, partículas não carregadas, que primeiro transferem sua energia para 

partículas carregadas na matéria, através da qual passam fazendo 
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relativamente poucas interações. Em seguida, as partículas carregadas, por 

sua vez, entregam a energia para a matéria como no item anterior. 

Os radionuclídeos sofrem decaimento radioativo pela perda de quantidades 

discretas de energia, sob a forma de uma ou mais partículas atômicas ou fótons. As 

principais radiações ionizantes emitidas a serem consideradas são: raios X, raios , 

radiação ß+, ß- e partícula a

 

e nêutrons. 

a) Raios : Radiação eletromagnética emitida por núcleos que possuem 

nucleons em estados excitados e que, para atingir o equilíbrio, emitem o 

excesso de energia em forma de radiação (Figura 1). Os raios 

 

também 

podem ser produzidos em reações de aniquilação entre matéria e anti-

matéria. A energia da radiação 

 

é bem definida, dependendo somente dos 

valores inicial e final da energia dos orbitais envolvidos nas transições; além 

de ser igual à energia quântica de qualquer fóton eletromagnético, ou seja:      

h.EEE fi

   

( 1)

 

onde, 

h = constante de Planck, cujo valor é 6,6252 x 10-34 J.s; 

 

= frequência da radiação. 

A radiação gama possui um grande poder de penetração nos materiais, 

podendo percorrer grandes distâncias antes de interagir. 

 

Figura 1. Representação da emissão gama pelo núcleo (TAUHATA et al, 2003)  

b) Raios X: Possui a mesma natureza eletromagnética da radiação , diferindo 

somente na origem, já que os raios 

 

são de origem nuclear, enquanto os 

raios X são produzidos na eletrosfera. Os raios X podem ser definidos como 
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radiação eletromagnética emitida por partículas carregadas quando mudam 

de nível de energia atômica (raios X característicos) ou na desaceleração, 

devido à interação coulombiana com núcleos de número atômico elevado ou 

com outros elétrons da eletrosfera (raios X de freamento ou de 

bremsstrahlung). 

c) Emissão ß- : Quando um núcleo tem excesso de nêutrons em seu interior, o 

mecanismo de compensação ocorre através da transformação de um 

nêutron em um próton, liberando um anti-neutrino ( ) e um elétron (chamado 

de partícula ß-), que são emitidos no processo de decaimento. Para que haja 

a conservação da energia durante o processo de decaimento, o anti-neutrino 

(partícula com massa aproximadamente zero e sem carga) é emitido de 

forma a dividir com o elétron emitido a energia liberada pelo núcleo. 

A transformação do nêutron em um próton pelo processo de emissão ß- pode 

ser representada pela equação:     

epn
01

0
1    ( 2)

 

O núcleo inicial XA
Z se transforma em um núcleo YA

1Z . 

As partículas ß

 

têm pouco poder de penetração, ou seja, percorrem 

pequenas espessuras de materiais sólidos como, por exemplo, o tecido 

mole, onde a partícula ß

 

penetra apenas poucos milímetros. 

d) Emissão ß+: Ocorre com núcleos com excesso de prótons. Nesse caso, o 

próton se transforma em nêutron emitindo uma partícula ß+ (chamada de 

pósitron) e um neutrino ( ), que tem a mesma função do anti-neutrino, 

explicada no item anterior. 

A transformação do próton em um nêutron pelo processo de emissão ß+ 

pode ser representada pela equação:      

enp 0
0
11   ( 3)

 

Nesse caso, o núcleo inicial XA
Z se transforma em um núcleo YA

1Z . 

Após ser ejetado do núcleo, o pósitron perde sua energia cinética em 

colisões com átomos da matéria ao redor e atinge o repouso. Isso ocorre 

dentro de poucos milímetros do lugar de origem. O pósitron se combina com 

o elétron em uma reação de aniquilação, onde suas massas são convertidas 
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em dois fótons de 511 keV cada um, deixando o local de aniquilação em 

direções aproximadamente opostas (180°±0,5º) (CHERRY et al,2003, 

IAEA,2009). 

Na maior parte dos casos, as emissões ß

 
ocorrem deixando um excesso de 

energia no núcleo, sendo este excesso emitido na forma de radiação . 

Quando a transição ß

 
é suficiente para que o núcleo alcance o estado 

fundamental de energia, o nuclídeo é denominado emissor ß

 

puro. 

e) Radiação a: Ocorre em núcleos com número elevado de prótons e nêutrons. 

Quando isso acontece, o núcleo pode se tornar instável porque a repulsão 

elétrica entre os prótons pode superar a força nuclear atrativa. Nesse caso, 

pode ocorrer a emissão de partícula a, que é composta por 2 prótons e 2 

nêutrons (essencialmente o núcleo do átomo de 4He), com grande 

quantidade de energia. 

Nesse tipo de decaimento, as modificações nucleares são descritas como na 

equação a seguir:     

energiaYA
Z

XA
Z

4
2

   

(4)

 

As partículas a normalmente são emitidas com alta energia (entre 4 e 

8 MeV), entretanto, como elas são grandes e interagem facilmente com o 

meio, perdem rapidamente essa energia e, com isso, são facilmente 

absorvidas por alguns centímetros de ar ou décimos de milímetros no tecido 

humano. As partículas a também possuem um grande poder de ionização, 

principal meio pelo qual elas perdem a energia antes de serem absorvidas 

(ALMEIDA e TAUHATA,1981, CHERRY et al,2003). 

Assim como na emissão ß, após a emissão de partículas a, quando o núcleo 

fica com excesso de energia, este é emitido na forma de radiação . 

f)  Nêutrons: O nêutron possui grande massa e não interage com a matéria por 

meio da força coulombiana, que predomina nos processos de transferência 

de energia da radiação para a matéria. Por esse motivo, é bastante 

penetrante e, ao contrário da radiação gama, as radiações secundárias são 

frequentemente núcleos de recuo, principalmente para materiais 

hidrogenados, com alto poder de ionização. Além dos núcleos de recuo, 

existem os produtos de reações nucleares tipo (n, a), altamente ionizantes. 

Ao contrário das outras radiações ionizantes, o nêutron tem facilidade de 

interagir com o núcleo atômico e, às vezes, ativá-lo (TAUHATA et al,2003). 
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2.1.1. Processo de interação dos fótons com a matéria 

Os fótons interagem indiretamente com a matéria, transferindo toda a energia, 

ou parte dela, para os elétrons, que, por sua vez, provocarão ionizações.  

A presença de um feixe de fótons só pode ser percebida quando há liberação da 

energia destes em um meio absorvedor por meio de algumas interações. Com isso, a 

radiação que passa através de um detector só pode ser detectada se houver perda de 

energia dessa radiação no meio. Da mesma forma, a radiação que passa através de 

um tecido humano sem transferência de energia para este, não libera dose no meio. 

Na medicina nuclear, os três processos mais importantes de interação dos fótons 

com a matéria são: efeito fotoelétrico, espalhamento Compton e produção de pares 

elétron-pósitron (WAGNER et al,1995). A probabilidade de ocorrência desses efeitos 

depende tanto da energia do fóton (E ) quanto do número atômico (Z) do meio 

absorvedor. A Figura 2 indica as regiões de Z e E

 

em que cada interação predomina. 

As curvas mostram onde a probabilidade das interações é a mesma. Para meios com 

baixo número atômico, como é o caso do tecido humano (Zef=7,4 para materiais 

equivalentes ao tecido), há predominância de efeito Compton na faixa de energia de 

cerca de 20 keV a aproximadamente 30 Mev (ATTIX, 1986), que abrange as energias 

dos radionuclídeos mais usados em procedimentos de medicina nuclear.  

 

Figura 2. Valores de número atômico e energia em que cada interação predomina quando há 
interação da radiação com a matéria (ATTIX, 1986)  
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2.1.1.1. Efeito Fotoelétrico 

No efeito fotoelétrico, toda a energia do fóton incidente (E ) é transferida a um 

único elétron orbital, expelindo-o com energia cinética T (Figura 3), onde T é a 

diferença entre o valor da energia do fóton incidente e o valor da energia de ligação do 

elétron ao orbital. Caso o fóton incidente não tenha energia maior que a energia de 

ligação do elétron ao orbital, o fotoelétron não é ejetado. O efeito fotoelétrico ocorre 

principalmente com elétrons dos orbitais mais internos do átomo, ou seja, quando a 

energia de ligação do elétron é maior. A direção de saída do fotoelétron em relação ao 

fóton incidente varia com a energia deste último. O fotoelétron pode ser expelido ou 

reabsorvido devido a seu pequeno alcance no material (PERES,2008, TAUHATA et 

al,2003, ATTIX,1986, HALLIDAY et al,1996). Quando é ejetado, o fotoelétron 

rapidamente transfere sua energia para um meio absorvedor e pode produzir efeitos 

no tecido humano ou cintilação em um cristal detector. 

O efeito fotoelétrico é predominante em fótons de baixa energia e aumenta a 

probabilidade de ocorrência para meios absorvedores de número atômico elevado, 

como visto na Figura 2.  

 

Figura 3. Representação esquemática do efeito Fotoelétrico. O fóton incidente transfere 
toda a sua energia a um elétron orbital, que é ejetado (TAUHATA et al,2003)  

2.1.1.2. Espalhamento Compton 

O espalhamento Compton é a interação entre um fóton e um elétron fracamente 

ligado dos orbitais mais externos de um átomo. Nesse efeito, o fóton incidente é 

desviado de sua trajetória inicial em um ângulo 

 

em relação à direção do fóton 
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incidente. Parte de sua energia é cedida para um elétron, que é ejetado para fora do 

átomo com um ângulo ; dessa forma, o fóton perde energia nesse processo 

(Figura 4). 

A relação entre a energia do fóton incidente (E ) e a do fóton espalhado (E ’) é 

dada pela equação a seguir, obtida da conservação de momento e energia:    

)cos1(1
'

E
E , onde  

2
0cm

E

   

(5)

 

A energia cinética do elétron ejetado é dada por:    

)cos1(1

)cos1(
.' EEET   (6)

 

Quando f=180°, a energia transferida é máxima, ou seja:       

)2/1(1

E
TT máx   (7)

 

O efeito Compton ocorre quando a energia de ligação de um elétron orbital é 

desprezível, ou seja, para elétrons de orbitais mais externos do átomo.   

 

Figura 4. Representação esquemática do efeito Compton. O fóton incidente cede parte da 
energia para o elétron, ejetando-o e o fóton, com uma energia menor, é desviado (TAUHATA et 
al, 2003)  

2.1.1.3. Produção de pares 

A produção de pares é um processo de absorção em que um fóton desaparece e 

dá origem a um par, ambos com massa de um elétron, mas com cargas opostas, ou 

seja, um par elétron-pósitron (e--e+), que são ejetados do local da interação. Tal 
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fenômeno ocorre quando um fóton com energia mínima de 1,022 MeV (duas vezes a 

energia da massa do elétron em repouso, m0c
2) interage com um campo elétrico 

intenso de uma partícula carregada, normalmente um núcleo atômico. A equação 8 

relaciona as energias dos componentes dessa interação.    

eeee EEcmcmE ))(())(( 22

   
(8)

 

onde, 

m = massa da partícula gerada = 9,11 x 10-31 kg;  

c = velocidade da luz = 3,00 x 108 m/s; 

E = Energia cinética da partícula produzida. 

A diferença entre a energia do fóton e 1,022 MeV, se houver, é liberada como 

energia cinética para o elétron e o pósitron, como pode ser visto na Equação 9 

(ATTIX,1986, CHERRY et al,2003, WAGNER et al,1995).

     

ee EE = E - 1,022 MeV    (9)

 

Como é necessária a presença de um campo eletromagnético alto para que haja 

a produção de pares, a probabilidade de ocorrência deste efeito aumenta quanto maior 

for a carga envolvida, ou seja, quanto maior for o número atômico do material, como 

pode ser visto na Figura 2. 

O pósitron criado tem meia vida curta, pois, após perder sua energia cinética, 

colide com um elétron e ambos se aniquilam, gerando dois fótons com energias iguais, 

de maior probabilidade de ocorrência de 0,511 MeV, emitidos em direções 

diametralmente opostas.  

2.1.2. Grandezas relevantes 

2.1.2.1. Atividade  

A atividade (A) de um material radioativo é a taxa média de decaimento, ou seja, 

é o número de transformações nucleares por unidade de tempo (t).       

N
dt

dN
A

    

(10)

 

onde,  

N = número de núcleos radioativos contidos na amostra ou material no instante t; 



12

 

 

= constante de decaimento

 
radioativo para o radionuclídeo (t-1). 

A unidade de atividade no Sistema Internacional (SI) é o bequerel (Bq), que 

corresponde a uma transformação por segundo (s-1). A unidade antiga para a atividade 

é o Curie (Ci), originalmente definido como o número de desintegrações por segundo 

que ocorre em uma massa de 1 g de Ra226
88 , que corresponde a 3,7 x 1010 bequeréis. 

Com o passar do tempo, o número N de átomos radioativos em uma amostra 

decai, consequentemente a atividade A de uma amostra também diminui. Integrando a 

equação diferencial (Equação 10), chega-se a uma expressão matemática para N(t):      

teNtN )0()(    (11)

 

onde, 

N(t) é o número de átomos existentes em uma amostra após um tempo t; 

N(0) é o número de átomos existentes na amostra no instante  t=0;  

= constante de decaimento radioativo para o radionuclídeo (tempo-1); 

e- t

 

= fator de decaimento. 

Como a atividade é proporcional ao número de átomos N, podemos usar as 

equações 10 e 11 para chegar à equação:      

teAtA )0()(    (12)

 

onde, 

A(t) é a atividade da amostra após um tempo t; 

A(0) é a atividade da amostra no instante  t=0. 

A meia vida (T1/2) de um radionuclídeo é o tempo necessário para que metade 

dos átomos radioativos de uma amostra decaia, ou seja, é o tempo necessário para 

que a atividade de uma amostra de radionuclídeo seja reduzida à metade. Relaciona-

se a meia vida e a constante de decaimento por meio da Equação 13, que se origina 

da Equação 12 (ATTIX, 1986, TAUHATA et al, 2003, CHERRY et al, 2003).      

2ln
2/1T     (13)
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2.1.2.2. Dose absorvida  

A dose absorvida (D) é uma grandeza física fundamental, sendo relevante para 

todos os tipos de campos de radiação, diretamente ou indiretamente ionizante, bem 

como para qualquer fonte de radiação distribuída dentro de um meio absorvedor. 

A dose absorvida é definida pelo quociente entre de

 
e dm (Equação 14), onde de

 

é a energia média depositada pela radiação ionizante na matéria de massa dm, em um 

ponto de interesse (ICRU, 1993).      

dm

d
D

     

(14)

  

A unidade dessa grandeza no SI é o joule por quilograma (J/Kg), que recebe o 

nome especial de gray (Gy). 

Para fins de proteção radiológica, é útil definir uma dose média no órgão ou 

tecido. Assim, a dose absorvida média no órgão ou tecido (DT) é definida pelo 

quociente da energia total depositada no órgão ou tecido (e) pela massa deste (m) 

(Equação 15) (ICRU, 1993).      

m
DT

     

(15)

  

2.1.2.3. Kerma 

O kerma (kinetic energy released per unit of mass) (K) é definido como o 

quociente de dETr por dm (Equação 16), onde dETr é a soma das energias cinéticas 

iniciais de todas as partículas carregadas liberadas por partículas não carregadas 

(partículas neutras ou fótons), incidentes em um material de massa dm (ICRU, 1998).      

dm

dE
K Tr

     

(16)

 

A unidade da grandeza kerma no SI é o gray. 

Como o kerma inclui a energia recebida pelas partículas carregadas, 

normalmente elétrons de ionização, estes podem dissipá-la nas colisões sucessivas 

com outros elétrons, ou na produção da radiação de freamento; como apresentado na 

Equação 17 (ATTIX, 1986): 
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(17)

 
onde,  

Kc = kerma de colisão, quando a energia é dissipada localmente por ionizações e/ou 

excitações; 

Kr = kerma de radiação, quando a energia é dissipada longe do local, por meio dos 

raios X. 

Quando há equilíbrio de partículas carregadas ou equilíbrio eletrônico de 

partículas carregadas (EPC), o kerma de colisão é igual à dose absorvida 

(Equação 18) (ICRU 1993, TAUHATA et al,2003):      

c

EPC

KD

     

(18)

  

2.1.2.4. Equivalente de dose 

O equivalente de dose (H) é o produto da dose absorvida D em um ponto de 

interesse no tecido e o correspondente fator de qualidade Q neste ponto (ICRU,1993, 

ICRP,2007).       

DQH

     

(19)

  

A unidade da grandeza equivalente de dose no SI é o J/kg, que recebe o nome 

especial de sievert (Sv). 

O fator de qualidade Q é baseado na avaliação da eficiência biológica relativa 

(RBE) dos diferentes tipos de radiação com respeito aos efeitos estocásticos. Valores 

de RBE são dados como a relação entre as doses absorvidas de dois tipos de 

radiação produzindo um mesmo efeito biológico nas mesmas condições de irradiação. 

O RBE está relacionado com a densidade de ionizações ao longo do caminho das 

partículas carregadas no tecido. Dessa forma, o valor de Q é obtido como uma função 

da transferência linear de energia (LET ou L) das partículas carregadas na água 

(ICRP, 2007).   

mkeVL

mkeVL

mkeVL

L

LLQ

/100

/10010

/10

/300

2,232,0

1

)(

   

(20)
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2.1.2.5. Dose equivalente no tecido ou órgão T 

A dose absorvida média em um órgão ou tecido (HT) é um indicador da 

ocorrência de efeitos biológicos. Entretanto a probabilidade de feitos estocásticos 

depende da qualidade da radiação, já que diferentes tipos de radiação podem produzir 

diferentes danos para uma mesma dose absorvida. 

A grandeza dose equivalente HT leva em consideração a qualidade da radiação, 

sendo definida como o valor médio da dose absorvida em um tecido ou órgão (T), 

obtido sobre todo o tecido ou órgão, para todos os tipos de radiação (R) (Equação 21).      

R
RTRT DwH ,    (21)

  

Onde DT,R é a dose absorvida média no tecido ou órgão T devido à radiação R e wR é 

o fator de peso da radiação correspondente (LNMRI,2002, ICRU,1993). 

A unidade da grandeza dose equivalente no SI também é o sievert. 

Na Tabela 1 estão indicados os mais novos fatores de peso da radiação (wR) 

recomendados pela ICRP (ICRP,2007) e pela posição regulatória. 3.01/002 

(CNEN,2005b).  

Tabela 1. Fatores de peso, wR, para diferentes tipos de radiações (ICRP,2007, 
CNEN,2005b) 

Tipo de radiação 
Fator de peso da radiação (wR) 

ICRP 103 CNEN NN 3.01 

Fótons 1 1 

Elétrons e múons 1 1 

Prótons e píons carregados 2 5 (energia > 2keV) 

Partículas alfa, fragmentos de fissão, 
íons pesados  20 20 

Nêutrons, energia: < 10 keV * 5 

                              10 keV a 100 keV * 10 

                              >100 keV a 2 MeV

 

* 20 

                              >2 MeV a 20 MeV * 10 

                              >20 MeV * 5 
(*) Uma função contínua de energia de nêutrons. O gráfico da Figura 5 apresenta os 

fatores de peso da radiação, wR, para nêutrons versus a energia dos nêutrons.  
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Figura 5. Fator de peso da radiação, wR, para nêutrons versus energia do 
nêutron (ICRP,2007)  

2.1.2.6. Dose efetiva 

Para estimar o risco causado por uma determinada exposição à radiação, 

somente a dose absorvida não é suficiente, já que os efeitos da radiação ionizante não 

dependem somente dessa grandeza. Existem outras variáveis que também 

influenciam nos efeitos da radiação ionizante, tais como: tipo de radiação, da 

distribuição da absorção de energia no tempo e espaço dentro do corpo humano, 

assim como da radiossensibilidade dos tecidos ou órgãos expostos. A grandeza dose 

efetiva foi então criada para especificar a quantidade de exposição que está 

quantitativamente relacionada à probabilidade de efeitos estocásticos no corpo 

humano (todas as partes do corpo) para todos os tipos de radiação (ICRP, 2007). 

A dose efetiva (E) é definida como a soma ponderada das doses equivalentes 

em todos os tecidos ou órgãos do corpo e pode ser calculada a partir da Equação 22.     

T T R
RTRTTT DwwHwE ,   (22)

 

Onde HT é a dose equivalente no tecido ou órgão T e wT é o fator de peso para o 

tecido ou órgão T correspondente, que está relacionado à suscetibilidade dos 

diferentes tecidos aos danos da radiação (ICRU,1993). 

Os mais recentes valores de wT recomendados pela ICRP (ICRP, 2007).estão 

representados na Tabela 2 , assim como os valores recomendados pela CNEN 

(CNEN,2005b). 
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Tabela 2. Fatores de peso para os tecidos ou órgãos (ICRP, 2007, CNEN,2005b) 

Órgão / tecido 
Fatores de peso dos tecidos (wT) 

ICRP 103 CNEN NN 3.01 

Gônadas 0,08 0,20 

Medula óssea (vermelha) 0,12 0,12 

Cólon 0,12 0,12 

Pulmão 0,12 0,12 

Estômago 0,12 0,12 

Bexiga 0,04 0,05 

Mama 0,12 0,05 

Fígado 0,04 0,05 

Esôfago 0,04 0,05 

Tireóide 0,04 0,05 

Pele 0,01 0,01 

Superfície óssea 0,01 0,01 

Cérebro 0,01 - 

Glândulas salivares 0,01 - 

Tecidos/órgãos restantes 0,12(*) 0,05(**) 

(*) Os tecidos restantes especificados (14 no total) são: adrenais, tecido 
extratorácico, vesícula biliar, coração, rins, nódulos linfáticos, músculos, 
mucosa oral, pâncreas, próstata, intestino delgado, baço, timo, útero. 
(**) Para fins de cálculo, o grupo de tecidos restantes é composto das 
glândulas suprarrenais, cérebro, região extratorácica da área respiratória, 
intestino delgado, rim, músculo, pâncreas, baço, timo e útero. Nos casos 
em que um dos tecidos remanescentes mais expostos receba uma dose 
equivalente mais alta dentre todos os órgãos, deve-se aplicar um fator de 
peso de 0,025 a esse tecido ou órgão e um fator de 0,025 ponderado por 
massa aos demais restantes.  

A unidade da grandeza dose efetiva no SI é o sievert (Sv). 

A dose efetiva não pode ser medida diretamente no corpo. Para estimá-la são 

usadas grandezas operacionais, tais como o equivalente de dose pessoal, que podem 

ser medidas na prática.  

2.1.2.7. Equivalente de dose pessoal 

A grandeza equivalente de dose pessoal (HP(d)) é uma grandeza operacional, ou 

seja, é uma grandeza recomendada para medidas práticas em monitoração individual. 

Esta grandeza pode ser usada para todos os tipos de radiação.  
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O equivalente de dose pessoal é definido como o equivalente de dose em tecido 

mole, em uma determinada profundidade, d (expressa em milímetros), abaixo de um 

ponto específico sobre o corpo. A unidade de tal grandeza no SI é também o sievert 

(ICRU,1993, CNEN,2005b, CNEN,2005d). Atualmente no Brasil, existem duas 

traduções oficiais para a grandeza “personal dose equivalent”- HP(d); segundo o 

INMETRO (2007), o nome desta grandeza operacional para monitoração individual é 

“equivalente de dose individual”, porém, segundo a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN,2005b, CNEN,2005d), essa grandeza recebe o nome de “equivalente 

de dose pessoal”. Neste trabalho será utilizada a denominação da CNEN. 

O HP(d) é apropriado tanto para radiações fortemente penetrantes quanto para 

radiações fracamente penetrantes, dependendo do valor da profundidade de 

referência d usada. Para radiações fortemente penetrantes recomenda-se o uso do 

HP(10), que é o equivalente de dose pessoal em uma profundidade de 10 mm. Em 

monitoração individual, esta grandeza é utilizada para estimar a dose efetiva 

ocupacional através da avaliação do dosímetro individual usado na posição mais 

exposta do tórax (CNEN, 2005d). Para radiações fracamente penetrantes, é 

recomendado o uso do equivalente de dose pessoal em uma profundidade de 3 mm, 

HP(3), para estimar a dose no cristalino; e em uma profundidade de 0,07 mm, HP(0,07), 

para estimar a dose equivalente na pele e/ou extremidades (ICRU,1993, 

CNEN,2005d). 

Para a medição desta grandeza é necessário fazer uma calibração dos 

dosímetros utilizando simuladores de corpo. As normas ISO 4037-3 (ISO,1999) e 

12794 (ISO,2000) padronizam o uso dos simuladores slab e rod para calibração de 

monitores individuais, em um ponto onde o valor da taxa de kerma é conhecido. 

Assim, são tabelados fatores de conversão (Tabela 3) de kerma no ar para equivalente 

de dose pessoal, HP(d). Os fatores de conversão da Tabela 3 foram calculados para 

incidência normal e fonte de 137Cs.  

Tabela 3. Fatores de conversão entre as grandezas kerma no ar e equivalente de dose 
pessoal e as respectivas profundidades (para incidência normal e fonte de 137Cs) 

Grandeza Fatores de conversão (Fxi) Simulador Referência 

HP(0,07) 1,12 Sv/Gy rod (ISO 2000) 

HP(10) 1,21 Sv/Gy slab (ISO 2000) 
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2.1.2.8. Dose individual 

Para avaliação da dose efetiva para fótons, a grandeza operacional utilizada 

pelo sistema de regulamentação dos serviços de monitoração individual externa de 

alguns países, como o Brasil (onde é usada transitoriamente), é o “photon dose 

equivalent” (Hx), traduzido como “dose individual” (CNEN, 2005d) ou “equivalente de 

dose para fótons” (LNMRI,2002).  

A grandeza HX é definida para monitoração individual externa como o produto do 

valor determinado pelo dosímetro individual, usado na superfície do tórax, calibrado 

em termos de kerma no ar, pelo fator f = 1,14 Sv/Gy (CNEN, 2005d).  

2.1.2.9. Dose coletiva 

A dose coletiva é a expressão da dose efetiva total recebida por uma população 

ou um grupo de pessoas, definida como o produto do número de indivíduos expostos a 

uma fonte de radiação ionizante pelo valor médio da distribuição de dose efetiva 

desses indivíduos. A dose coletiva é expressa em pessoa-sievert (pessoa.Sv) 

(CNEN, 2005a).  

A intenção da grandeza dose coletiva é servir como um instrumento em 

otimização de proteção radiológica, principalmente para exposições ocupacionais 

(ICRP, 2007).  

2.2. Proteção radiológica 

A proteção radiológica tem como principal objetivo proteger humanos e o meio 

ambiente dos danos causados pela radiação ionizante. O objetivo da proteção 

radiológica na saúde humana é gerenciar e controlar exposições a radiações 

ionizantes de forma que efeitos determinísticos sejam prevenidos e o risco de feitos 

estocásticos seja reduzido (ICRP,2007). 

A razão pela qual tanta atenção é dada à radiação ionizante advém dos efeitos 

causados pela interação da radiação com a matéria. Os sistemas biológicos são 

suscetíveis a danos causados pela radiação ionizante, já que esta pode transmitir sua 

energia para átomos individuais, moléculas e células biológicas. A alta concentração 

de energia absorvida em um local pode causar danos à célula diretamente ou através 

da formação de espécies químicas altamente reativas, tais como radicais livres, no 

meio aquoso (STABIN,2008), dessa  forma, a radiação pode não só matar a célula, 
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mas também fazer com que ela se reproduza de modo equivocado, o que pode 

resultar em um câncer. 

Os efeitos danosos à saúde devido à radiação ionizante podem ser divididos em 

duas categorias: efeitos estocásticos e efeitos determinísticos. 

- Efeitos determinísticos (reações prejudiciais aos tecidos): ocorrem, em grande 

parte, devido à má formação ou morte celular após altas doses de radiação. A indução 

de efeitos determinísticos é caracterizada por um limiar de dose. Abaixo do limiar de 

dose, não há efeito determinístico e, acima deste limiar, a severidade do dano, incluído 

a redução da capacidade de recuperação do tecido, aumenta com a dose (ICRP, 

2007). 

- Efeitos estocásticos: representam a possibilidade de desenvolvimento de 

câncer devido a mutações de células somáticas ou doenças hereditárias na prole 

devido a mutações de células reprodutivas. Não há limiar de dose para este efeito. No 

caso de câncer, estudos epidemiológicos e experimentais fornecem evidências do 

risco da radiação, porém, com incertezas em doses abaixo de 100 mSv. Nesse caso, o 

aumento da probabilidade de incidência de câncer ou de efeitos hereditários é 

diretamente proporcional ao aumento da dose (ICRP, 2007). 

Devido à natureza probabilística dos efeitos estocásticos e às incertezas dos 

efeitos de doses abaixo de 100 mSv, é impossível fazer uma distinção clara entre o 

seguro e o perigoso quando se trata de radiação ionizante. Sendo assim, é 

imprescindível a adoção dos princípios fundamentais de proteção radiológica: 

justificação, otimização da proteção e aplicação de limites individuais de dose 

(ICRP,2007, CNEN,2005a). 

Quando uma prática envolvendo radiações ionizantes é empregada, esta deve 

ser justificada em relação às outras práticas, de forma que o benefício adquirido seja 

maior que o dano causado (ICRP,2007, CNEN,2005a). 

O princípio de otimização estabelece que as instalações e as práticas devem ser 

planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses 

individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais 

sejam tão baixos quanto razoavelmente exequíveis, levando-se em conta fatores 

sociais e econômicos, além das restrições de dose aplicáveis, estabelecidas por 

autoridades legais (ICRP,2007, CNEN,2005a). 

O conceito de restrição de dose é usado em conjunto com a otimização, tendo 

como objetivo a restrição de doses individuais. A restrição de dose é uma restrição 

prospectiva na dose individual em situações de exposições planejadas, que serve 
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como um limite de dose previsto na otimização para uma determinada fonte. A 

restrição de dose sempre deverá ser menor que o limite de dose vigente. Se o valor 

para restrição for excedido, é necessário avaliar se a proteção foi otimizada, se foi 

escolhida uma restrição de dose apropriada e se serão necessárias etapas adicionais 

para reduzir a dose a limites aceitáveis (ICRP,2007, CNEN,2005c).  

Os limites de doses individuais são valores de dose efetiva ou dose equivalente, 

estabelecidos para exposição ocupacional e de público decorrentes de práticas 

controladas, cujas magnitudes não devem ser excedidas (CNEN,2005a). 

Os limites de dose são necessários como parte do controle de exposição 

ocupacional e têm por objetivo estabelecer um nível de dose, abaixo do qual o risco é 

aceitável e compatível com o de outras atividades consideradas seguras (ICRP,2007). 

Na Tabela 4 estão listados os limites anuais de dose para exposições ocupacionais e 

de público, de acordo com a regulamentação nacional e recomendações 

internacionais (CNEN,2005a, ICRP,2007).  

Tabela 4. Limites de dose anuais (a) (CNEN,2005a) 

Grandeza Órgão 
Indivíduo 

Ocupacionalmente 
Exposto 

Indivíduo do 
público 

Dose efetiva corpo inteiro 20 mSv (b) 1 mSv (c) 

Dose equivalente cristalino

 

150 mSv

 

15 mSv

 

pele (d) 500 mSv 50 mSv 
mãos e pés 500 mSv --- 

(a) Para fins de controle administrativo efetuado pela CNEN, termo dose anual 
deve ser considerado como dose no ano calendário, isto é, no período 
decorrente de janeiro a dezembro de cada ano. 

(b) Média ponderada em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em 
qualquer ano. 

(c) Em circunstâncias especiais, a CNEN poderá autorizar um valor de dose efetiva 
de até 5 mSv em um ano, desde que a dose efetiva média em um período de 5 
anos consecutivos não exceda 1 mSv por ano. 

(d) Valor médio de 1 cm2 de área, na região mais irradiada.  

2.2.1. Monitoração individual externa para fótons 

O objetivo primário da monitoração individual externa é o acompanhamento da 

dose de radiação recebida por cada trabalhador durante sua exposição ocupacional de 

rotina a fontes externas de radiação. A função da monitoração individual é medir as 

doses recebidas pelo IOEs e, além disso, servir para dar informação suplementar 

sobre práticas de trabalho e tendências de dose e dar suporte na determinação da 

dose no caso de uma alta exposição acidental. A monitoração tem a finalidade de 
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estimar, confirmar ou acompanhar a exposição. O programa de monitoração 

representa mais que simples medições, ele envolve também a interpretação das doses 

avaliadas (ICRP,1997). 

A estimativa da dose por exposição a fontes externas de radiação normalmente 

é realizada usando dosímetros pessoais colocados sobre o corpo. A posição do 

dosímetro que melhor representa a exposição à radiação é o ponto mais exposto do 

tórax, devendo o dosímetro estar calibrado em HP(10). Se o dosímetro pessoal é 

usado na posição do corpo mais representativa da sua exposição e assumindo que a 

exposição é uniforme para todo o corpo, o valor de HP(10) fornece um valor de dose 

efetiva suficientemente exato e preciso para fins de proteção radiológica (ICRP,2007, 

EC,2009). 

Nos casos em que as extremidades possam estar sujeitas a doses 

significativamente altas, recomenda-se fazer o uso adicional de dosímetro de 

extremidade (SHAPIRO,1990, ICRP,1997, EC,2009). No caso de extremidades (pés e 

mãos), deve-se estimar a dose equivalente na pele, através de monitores individuais 

calibrados na grandeza operacional HP(0,07). A monitoração de rotina deve ser feita 

através de serviços de monitoração individual autorizados pela CNEN, com freqüência 

mensal (CNEN,2005a). 

Segundo posição regulatória 3.01-004 (CNEN,2005b), o nível de registro é o 

valor de dose cuja magnitude é relevante para justificar seu registro. Para monitoração 

individual mensal de IOEs, esse valor deve ser igual ou inferior a 0,20 mSv para dose 

efetiva. O nível de investigação é o nível de referência que, quando atingido, torna 

necessária a avaliação das causas e consequências dos fatos que levaram à detecção 

deste nível, bem como proposição de ações corretivas necessárias. Para monitoração 

individual de IOEs o nível de investigação deve ser, para dose efetiva, de 6 mSv por 

ano ou 1 mSv em qualquer mês e para dose equivalente, o nível de investigação para 

pele e extremidades é de 150 mSv por ano ou 20 mSv em qualquer mês.  

2.2.2. Sistema de Gerência de Dose Ocupacional Externa (GDOSE) 

De acordo com a legislação brasileira, a monitoração individual externa para 

fótons usando dosímetro de tórax é obrigatória para todos os indivíduos que trabalham 

em áreas controladas. Esta monitoração individual deve ser realizada somente por 

Serviços de Monitoração Individual Externa (SMIEs) autorizados, de acordo com as 

normas e regulamentações da CNEN (CNEN, 2005a) e Portaria 453/98 do Ministério 

da Saúde (MS, 1998). A autorização para funcionamento dos SMIEs é dada pelo IRD, 
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que também é responsável pela fiscalização do cumprimento das regras contidas no 

regulamento para autorização dos SMIEs (CNEN,1995). Para manter a permissão de 

funcionamento, um dos requisitos é enviar todas as doses medidas anualmente para 

um sistema central de registro de doses no IRD/CNEN, denominado Sistema de 

Gerência de Dose Ocupacional Externa (GDOSE) (MAURICIO et al,2011). Outra 

exigência é que sejam enviadas todas as doses mensais superiores a 4,0 mSv para 

tórax e superiores a 40,0 mSv para extremidade. Com estes dados que são enviados 

ao IRD, é possível saber os níveis de radiação de cada atividade profissional e, ainda, 

identificar problemas de qualquer instalação ou riscos à saúde dos IOEs. Os dados de 

dose ocupacional externa envolvem: informação dos níveis de exposição dos 

trabalhadores à radiação, informações pessoais desses trabalhadores, informações da 

instalação e informações do monitor individual. Atualmente, no Brasil, existem 11 

SMIEs autorizados, cujos nomes, localização e tipo de detector utilizado estão listados 

na Tabela 5.  

Atualmente, a grandeza operacional avaliada pelos SMIEs brasileiros para medir 

a dose efetiva dos IOEs é a “dose individual” ou “equivalente de dose para fótons”, HX.  

Tabela 5. Serviços de Monitoração Individual (SMIEs) para fótons autorizados 
pelo IRD/CNEN 

SMI Estado Detector 

CDTN/CNEN Minas Gerais Filme 
CIDRA São Paulo TLD 
ELETRONUCLEAR Rio de Janeiro TLD 
IFUSP São Paulo TLD 
IPDR São Paulo TLD 
IPEN/CNEN São Paulo TLD 
IRD/CNEN Rio de Janeiro Filme 
DEN/UFPE Pernambuco Filme 
PRO-RAD Rio Grande do Sul TLD 
SAPRA/LANDAUER São Paulo TLD 
TEC-RAD São Paulo TLD 

  

2.3. Dosimetria termoluminescente 

2.3.1. Termoluminescência 

A termoluminescência é uma emissão luminescente que ocorre em 

determinados tipos de materiais quando estes são submetidos a estímulos térmicos 

após serem previamente irradiados (CAMPOS,1998, OBERHOFER e 
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SCHARMANN,1981, MCKEEVER,1985). Para ser considerado termoluminescente, o 

material deve ter três características: 

a) o material deve ser isolante ou semicondutor, pois metais não apresentam 

propriedades termoluminescentes (TL); 

b) o material deve ser capaz de armazenar energia durante sua exposição à 

radiação; 

c) a emissão luminescente deve ser estimulada com o aquecimento do material. 

Outra característica importante da termoluminescência é que, dependendo da 

dose recebida pelo TLD, após este ter sua luminescência estimulada por aquecimento, 

o material não apresente mais resposta TL apenas resfriando e reaquecendo-o. Para 

apresentar novamente a luminescência, o material deve ser re-exposto à radiação e 

novamente submetido a aquecimento (MAURICIO,2001). 

A Figura 6 representa o fenômeno TL através do modelo de bandas para os 

níveis de energia dos elétrons nos sólidos.  

Os materiais termoluminescentes são, em geral, cristais iônicos nos quais a 

banda de valência (BV) encontra-se repleta de elétrons e a banda de condução 

encontra-se (BC) vazia. Ambas separadas por uma larga faixa de estados energéticos 

não permitidos aos elétrons, conhecida como a banda proibida (BP). Como os cristais 

possuem defeitos em sua rede, são criados vários níveis de energia intermediários na 

banda proibida. Além desses defeitos, os materiais termoluminescentes podem ser 

dopados com impurezas, ou ativadores, em quantidades pequenas, que também 

introduzirão mais níveis intermediários de energia na rede cristalina. Esses estados de 

energia são poços de potencial e funcionam como armadilha para portadores de 

carga. 

De forma simplificada e resumida, pode-se explicar a termoluminescência da 

maneira a seguir: quando fótons X e 

 

interagem com a matéria (normalmente pelo 

efeito fotoelétrico e/ou efeito Compton), elétrons são liberados de suas posições de 

equilíbrio na rede cristalina e são deslocados da banda de valência para a banda de 

condução, deixando um buraco na primeira. Os elétrons e buracos formados migram 

no cristal até que se recombinem ou que sejam capturados nos estados metaestáveis 

de energia, denominados armadilhas. Quando o material é aquecido, os elétrons ou os 

buracos absorvem energia térmica e saem das armadilhas. Os elétrons vão para a 

banda de condução, onde podem movimentar-se livremente pelo cristal, e os buracos 

para a banda de valência. Os elétrons podem recombinar-se com os buracos, 

eventualmente com emissão de luz. A luz emitida é mensurável e, quanto maior for a 
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população de elétrons e buracos armadilhados (o que, por sua vez, depende da dose 

absorvida pelo cristal termoluminescente), maior a intensidade da luz emitida 

(MAURICIO,2001).  

 

Figura 6. Modelo simplificado da termoluminescência no diagrama de bandas de 
energia dos elétrons nos sólidos (MAURICIO,2001)  

A curva relacionada à intensidade da luminescência emitida em função da 

temperatura é denominada curva de emissão luminescente termoestimulada ou 

termoluminescente (curva TL). Um exemplo de curva TL é apresentado na Figura 7. A 

curva de emissão TL de um material previamente irradiado em função da temperatura 

apresenta picos. A intensidade da emissão TL é proporcional ao produto do número de 

elétrons armadilhados pela probabilidade de liberação destes elétrons. À medida que a 

temperatura aumenta, a probabilidade de liberação dos elétrons armadilhados 

aumenta, causando um aumento da emissão de luz; porém a população de elétrons 

armadilhados diminui de forma que a intensidade de luminescência cresce até uma 
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determinada temperatura e reduz até atingir o valor zero, quando não há mais elétrons 

para serem liberados das armadilhas (MAURICIO,2001).  

 

Figura 7. Exemplo de curva TL do Lif:Mg,Ti em um leitor comercial (CAMPOS,1998)  

2.3.2. O uso do material termoluminescente como dosímetro 

A dosimetria termoluminescente pode ser utilizada em diversos tipos de 

aplicações, sendo a dosimetria individual, ambiental e clínica (na área médica) as 

principais áreas onde os TLDs são empregados. Os materiais temoluminescentes 

podem ser usados no campo da dosimetria, já que a intensidade da emissão luminosa 

de um material TL depende da quantidade de radiação recebida. A escolha do material 

deve levar em conta as necessidades da aplicação em questão e a limitação de cada 

TLD disponível. Além disso, para ser utilizado como dosímetro, é necessário analisar 

algumas propriedades do material, tais como homogeneidade do lote de material, 

sensibilidade adequada, reprodutibilidade na resposta de um mesmo TLD, faixa de 

linearidade em função da grandeza dosimétrica de interesse, dependência energética, 

dependência angular, estabilidade e desvanecimento (fading) em diferentes condições 

climáticas, efeito da luz, sinal residual, efeito da taxa de dose, dentre outros 

(MAURICIO,2001). 
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Na Tabela 6 estão listados alguns cristais termoluminescentes comerciais e suas 

respectivas características dosimétricas.  

Tabela 6. Características de alguns TLDs fabricados e comercializados pela Harshaw/Bicron 
(MCKEEVER,1985) 

Características 
Materiais 

LiF:Mg,Ti 
(TLD-100) 

LiF:Mg,Cu,P 
(TLD-100H) 

CaSO4:Dy 
(TLD-900) 

CaF2:Dy 
(TLD-200) 

Al2O3 

(TLD 500) 
Temperatura do pico 

principal (°C) 210 232 220 200 
240 

250 

Emissão máxima 
(nm) 

425 310 
410 

480 
570 

480 
575 

425 

Número atômico 
efetivo 8,14 8,14 15,3 16,3 10,2 

Resposta energética 
(30 keV/60Co) 

1,3 1,3 10-12 13-15 ~3,5 

Sensibilidade p/60Co 
relativa ao LiF:Mg,Ti 1,0 25 30 16 5 

Faixa de utilização 
(Gy) 

50 µGy a 
103 Gy 

1 µGy a 100 
Gy 

1 µGy a 103

 

Gy 
10 µGy

 

a 
104 Gy 

100 µGy a 
103 Gy 

Nível de saturação 
(Gy) 

103 >102 103 104 103 

Desvanecimento 

~5-10% por 
ano 

desprezível na 
temperatura 
da sala. 5% 
após 30 dias a 
50ºC. 

7-30% em 6 
meses 

25% em 1 
mês 

~3% em 1 
ano. 

 

O objetivo principal da dosimetria TL é determinar a quantidade de energia por 

unidade de massa (dose do TLD) que foi absorvida pelo material durante o processo. 

Isto é conseguido, medindo-se a intensidade de luz emitida pelo material devido à 

liberação termoestimulada da energia absorvida. A intensidade de luz emitida pode ser 

correlacionada à dose no meio, após um processo de calibração.   

2.3.3. Instrumentação – leitora de TLD 

Um leitor temoluminescente consiste basicamente de um sistema aquecedor e 

um sistema de detecção de luz. Os leitores podem ser manuais, quando cada TLD é 

colocado manualmente na prancheta para leitura, ou automáticos, quando vários TLDs 

são colocados de uma só vez em dispositivos próprios dentro do leitor, que, por sua 

vez, os lê ininterruptamente, sendo suas leituras armazenadas em um arquivo no 

computador.  
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O aquecimento de um leitor TL pode ser feito por contato com prancheta 

metálica aquecida, gás aquecido, luz infravermelha, laser, entre outros. Porém, 

independentemente do sistema de aquecimento utilizado, é importante que ele seja 

capaz de garantir a reprodutibilidade do ciclo térmico.  

A luz emitida pelo TLD, depois de passar por um sistema de filtros ópticos, é 

detectada por um tubo fotomultiplicador. O sinal que sai deste pode ser detectado por 

outros instrumentos de saída de dados analógicos ou digitais. O leitor pode fornecer 

apenas um registro do sinal integrado ou dados de toda a curva de emissão TL 

(MAURICIO,2001).  

2.4. Medicina Nuclear  

A medicina nuclear é uma especialidade médica que faz uso de fontes 

radioativas não seladas para o diagnóstico e tratamento de doenças (LESLIE e 

GREENBERG,2003). Ao contrário de outras técnicas, como a radiografia convencional 

e tomografia computadorizada que permitem imagens estruturais, a medicina nuclear 

é uma técnica intrinsecamente funcional. As imagens são adquiridas a partir da 

radiação emitida por um marcador radioativo introduzido no corpo do paciente. O 

acesso do radiofármaco geralmente se dá através de via venosa, e cuja concentração 

e localização estão diretamente relacionadas à função de um determinado órgão. 

Átomos radioativos (radionuclídeos) com emissão gama são fundamentais como 

marcadores, pois a imagem do órgão gerada nada mais é do que o resultado da 

contagem dos fótons emitidos por esses radionuclídeos. Normalmente os 

radionuclídeos usados para diagnóstico emitem radiação gama ou pósitrons. Esses 

radionuclídeos, após serem fixados a marcadores biológicos clinicamente úteis que 

irão direcioná-los ao local de interesse, são chamados de radiofármacos ou 

radiotraçadores. A Tabela 7 apresenta alguns dos procedimentos clínicos de medicina 

nuclear e os radiofármacos usados para a realização destes procedimentos 

(OLIVEIRA et al,2006, CHERRY et al,2003).  

A meia vida física dos radionuclídeos deve ser a mais curta possível para que a 

atividade dentro do corpo depois de realizadas as imagens diagnósticas diminua 

rapidamente. Há casos em que a meia-vida é muito curta e não há tempo suficiente 

para preparação do radiofármaco e injeção no paciente sem que a atividade seja muito 

alta, como o caso do 11C, com meia-vida de 20 minutos. Se a meia vida física for 

demasiadamente longa, maior é o tempo que o paciente permanecerá com a atividade 

no corpo, o que acarreta uma dose desnecessária. O tempo dinâmico do radiofármaco 
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no corpo deve ser considerado, já que alguns radiofármacos têm rápida absorção e 

eliminação, enquanto outros circulam no sangue com lenta absorção no tecido de 

interesse. O período estimado para que haja a eliminação biológica de metade da 

atividade do radiofármaco administrado inicialmente no corpo é denominado meia-vida 

biológica. Relacionando a meia-vida física e a meia-vida biológica dos radionuclídeos, 

obtém-se a meia vida efetiva, que, por definição, é o número de decaimentos 

radioativos que serão observados de uma região particular do tecido como função do 

tempo (CHERRY et al,2003).  

Tabela 7. Alguns procedimentos clínicos diagnósticos usando radiofármacos (OLIVEIRA et al,2006) 

Radiofármaco Aplicações

 

99mTc – Pertecnetato de sódio 
131I – Iodeto de sódio 

Carcinoma de tireóide, metástase e 
hipertireoidismo 

99mTc-HMPAO 
99mTc-ECD 

 

Avaliação da função cerebral  
Sequelas de trombose cerebral

 

99mTc-Sestamibi 
99mTc-Tetrofosmina  
99mTc-Q12 
99mTc-PYP  
201Tl-cloreto de tálio  

Avaliação e localização da isquemia e necrose 
tecidual no enfarte do miocárdio  
Estudo de perfusão do miocárdio 

99mTc-metileno difosfonato (MDP) Propagação metastática do câncer, 
osteomielite  

99mTc-glico-heptonato  Morfologia renal  

99mTc-DMSA  
99mTc-MAG3 

Morfologia e função renal 

99mTc-DTPA Morfologia renal, avaliação do fluxo renal e 
taxa de filtração glomerular. Detecção de 
lesões cerebrais vasculares e neoplásicas 

99mTc-MAA  Avaliação da circulação pulmonar. Avaliação 
do sistema circulatório 

67Ga-citrato de gálio Tumores primários como doença de Hodgkin, 
linfomas, tumor nos pulmões e melanoma. 
Localização de doença inflamatória aguda e 
infecções 

18F-FDG Tumores da cabeça e pescoço, tumor nos 
pulmões, linfoma, estudo do metabolismo do 
cérebro e coração 
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O termo medicina nuclear engloba diferentes técnicas de imagem tais como a 

Tomografia por Emissão de pósitrons (PET) e Tomografia Computadorizada por 

Emissão de Fóton Único (SPECT). Atualmente, ambas as técnicas possuem 

equipamentos híbridos, realizando imagens estruturais e funcionais com o mesmo 

equipamento. A PET com a tomografia computadorizada (CT), PET/CT, com a 

ressonância magnética, PET/MRI e a SPECT combinada com o CT, SPECT/CT.  

2.4.1. Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único (SPECT) 

Atualmente, o equipamento de imagem em medicina nuclear mais utilizado é a 

gama câmara baseada em um detector de iodeto de sódio, desenvolvido nos anos 50. 

A gama câmara convencional é formada basicamente por 1 a 4 detectores e é usada 

para imagens planas e tomográficas. A SPECT permite que uma série de imagens de 

cortes bidimensionais (2-D) adquiridas por diversos ângulos em torno do paciente 

sejam reconstruídas, formando uma imagem da distribuição tridimensional (3-D) de 

radionuclídeos dentro do corpo (CHERRY et al,2003).  

O objetivo do SPECT é fornecer uma imagem tridimensional da concentração de 

radionuclídeos nos órgãos, como função do tempo. Atualmente o radionuclídeo mais 

utilizado é o 99mTc, que é o produto do decaimento radioativo do 99Mo por emissão ß-. 

Esse elemento radioativo encontra-se em um estado meta-estável e sua desativação 

ocorre por transição isomérica para o nível fundamental do 99Tc emitindo um raio 

gama de 140 keV (89%), como representado na Figura 8. Nessa energia, o 

espalhamento Compton é a interação mais provável ou no tecido humano, o que 

resulta em artefatos de espalhamento. O 99mTc possui meia vida de aproximadamente 

6,007 h (NIST, 2010) e é produzido por geradores de 99Mo/99mTc, onde o radionuclídeo 
99mTc é continuamente produzido pela desintegração do 99Mo, e sua extração periódica 

possibilita seu fornecimento constante nos próprios centros de medicina nuclear 

(CHERRY et al,2003). O gerador de 99Mo/99mTc é considerado o maior avanço para a 

medicina nuclear. O 99mTc apresenta boas propriedades para imagem, pois, além de 

ser um emissor gama puro, possui meia-vida relativamente curta e é bastante flexível 

para a marcação de uma grande variedade de fármacos que podem ser usados para 

estudos da maioria dos órgãos do corpo (Tabela 7). 

O sistema de aquisição do SPECT normalmente consiste em uma gama câmara 

de uma a três cabeças rotativas, que detectarão os fótons gama emitidos pelo corpo 

do paciente. Isso ocorre devido ao radiofármaco deslocar-se para o órgão de 
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interesse, nele ser absorvido e emitir radiação gama. As projeções são adquiridas em 

pontos definidos durante a rotação, totalizando um tempo de exame de cerca de 8 a 

20 minutos, dependendo do equipamento e região de estudo. Para a formação da 

imagem é necessário que os raios gama emitidos sejam colimados pelo equipamento. 

O tipo de colimador mais comum é constituído de chumbo e modelado em múltiplos 

orifícios paralelos (ou canais) que permitem que os fótons atravessem dentro do 

ângulo de aceitação desejado, passem por dentro dos canais e atinjam o cristal 

cintilador. 

O cristal cintilador, normalmente o NaI(Tl), e uma série de tubos 

fotomultiplicadores (com quantidades que variam entre 30 e 100 tubos), localizam-se 

atrás do cristal em um arranjo bi-dimensional, como mostrado na Figura 9. Os tubos 

fotomultiplicadores multiplicam o sinal recebido e produzem um pulso de corrente 

elétrica quando recebe cintilações produzidas pelas interações da radiação com o 

cristal. Um circuito eletrônico é então usado para determinar a localização de cada 

interação de raio gama dentro do cristal (CHERRY et al,2003). 

O tamanho do cristal depende do tipo de exame a ser realizado e sua espessura 

é escolhida com o objetivo de fornecer boa detecção para o raios gama de 140 keV 

emitidos pelo 99mTc, que é o radionuclídeo mais utilizado. A maioria das gama câmaras 

usa cristal com espessura de 6,0 a 9,5 mm (CHERRY,2003).  

 

Figura 8. Diagrama de decaimento do 99Mo para o 99mTc   
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Figura 9. Princípios e componentes básicos da gama câmara (CHERRY et al,2003)  

Os sinais de saída dos tubos fotomultiplicadores são recebidos por um circuito 

lógico de posicionamento digital ou analógico, que determina a localização de cada 

evento de cintilação, através de uma média ponderada dos sinais dos tubos 

fotomultiplicadores. A posição do evento e altura do pulso são identificados por um 

software baseado nos sinais digitalizados dos tubos fotomultiplicadores. Uma parte 

dos procedimentos clínicos disponíveis utiliza as projeções planas das distribuições 

volumétricas contendo o radiofármaco para extrair informações, enquanto que a outra 

parte faz uso de imagens tomográficas por emissão, reconstruídas a partir de 

projeções, para apresentar os conteúdos em cortes ou volumes. Para a reconstrução 

tomográfica, um algoritmo é aplicado nas múltiplas projeções, resultando em um 

senograma (imagem das projeções das intensidades em diversos ângulos). Este 

conjunto de dados pode ser manipulado para mostrar cortes em qualquer eixo do 

corpo, semelhantes às obtidas por outras técnicas de tomografia, como MRI, CT e 

PET (CHERRY et al,2003).  

2.4.1.1. SPECT Cardíaco – cintilografia de perfusão do miocárdio 

Entre as técnicas de aquisição de imagens em medicina nuclear aplicadas à 

cardiologia, a cintilografia de perfusão miocárdica por SPECT possibilita a obtenção de 



33

 
imagens do acúmulo relativo do radiofármaco no miocárdio do ventrículo esquerdo, 

permitindo a detecção e avaliação, de forma não invasiva, de áreas de isquemia ou 

fibrose decorrentes de cardiopatia isquêmica. Existem várias indicações do SPECT de 

miocárdio no acompanhamento de pacientes com problemas cardiovasculares, como 

por exemplo, avaliação da isquemia miocárdica; análise de áreas com perda 

irreversível do miocárdio; estudo da função do ventrículo esquerdo e avaliação da 

viabilidade miocárdica pós-infarto.  

O exame é realizado com o paciente em condições de repouso e esforço físico, 

podendo o último ser através de exercício físico ou induzido por meio farmacológico, 

através da injeção de agentes vasodilatadores. A aquisição das imagens é feita com a 

injeção de um radiofármaco na corrente sanguínea do paciente, sendo mais 

comumente utilizados o 99mTc marcado com sestamibi (99mTc-sestamibi) ou o tálio-201 

(201Tl). Os fótons emitidos pela radioatividade acumulada nos diferentes segmentos do 

órgão alvo são então detectados pelo sistema, quantificados e processados para a 

geração das imagens (PÁDUA et al,2008, DEPUEY et al,2001). A Figura 10 mostra a 

imagem de vários cortes bidimensionais e a respectiva reconstrução tridimensional em 

um exame SPECT cardíaco (cintilografia de perfusão do miocárdio). 

Na etapa do repouso, o radiofármaco é injetado no paciente, normalmente pelo 

enfermeiro/técnico de enfermagem e, após cerca de 30 minutos de repouso do 

paciente, a imagem é adquirida pela gama câmara, com o paciente em posição supina 

(decúbito dorsal). Na etapa de esforço, o paciente é colocado em uma esteira 

ergométrica e o radiofármaco é injetado quando a frequência cardíaca atinge o pico, 

ou quando o paciente apresenta sintomas limitantes. Cerca de 15 minutos depois da 

injeção, a imagem do coração é adquirida pela gama câmara, com o paciente em 

posição supina.  

A interpretação do exame é feita através da comparação das imagens na fase de 

esforço com as imagens adquiridas na fase de repouso. No exame normal, as 

imagens apresentam distribuição uniforme do radiofármaco em todas as paredes do 

ventrículo esquerdo, e são iguais em ambas as etapas. Na isquemia do miocárdio, 

encontra-se uma diminuição da captação do radiofármaco em uma ou mais paredes 

do ventrículo esquerdo nas imagens que o paciente é submetido a esforço físico, com 

melhora ou normalização da captação nas imagens em repouso. A fibrose do 

miocárdio é caracterizada pela diminuição da captação do radiofármaco em uma ou 

mais paredes do ventrículo esquerdo nas imagens em esforço e que persiste nas 

imagens em repouso; ou seja, o problema de captação nas imagens em esforço 

continua a aparecer nas imagens em repouso (DEPUEY et al, 2001). 
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Figura 10. Exame SPECT cardíaco (cintilografia de perfusão do miocárdio), mostrando cortes 
bidimensionais e a respectiva reconstrução tridimensional (DIAGNOSE, 2010)   

Os procedimentos cardíacos utilizados na medicina nuclear fornecem 

informações funcionais, complementando os detalhes anatômicos demonstrados por 

outras técnicas, como o cateterismo e angiotomografia de artérias coronárias ou até 

mesmo por equipamentos híbridos (SPECT/CT e PET/CT).  

2.4.2. Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) 

A tomografia por emissão de pósitrons é um estudo em que a detecção de 

coincidência de dois fótons com energia de 511 keV, liberados do processo de 

aniquilação entre pósitrons emitidos pelo radiofármaco e elétrons do meio, é usada a 

fim de verificar a distribuição e cinética do radiofármaco emissor de pósitrons in vivo 

(IAEA,2006, GINJAUME et al,2008). 
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O sistema de detecção do equipamento PET consiste de um anel com 

detectores distribuídos ao longo deste, associados a circuitos eletrônicos que 

identificarão os fótons provenientes de cada aniquilação, registrando cada uma como 

um único evento ocorrido em um ponto sobre a linha que une os dois sítios de 

detecção, a linha de resposta (LOR). Esse sistema é chamado de sistema de detecção 

de coincidência (Figura 11). Nesse sistema também se pode distinguir os fótons 

secundários, sem a necessidade dos colimadores de chumbo, o que aumenta a 

sensibilidade; a colimação utilizada é a eletrônica, onde os pares de fótons que são 

detectados em diferentes posições, dentro de um intervalo de tempo muito curto, 

caracterizam uma coincidência e constituem um evento. Atualmente, os sistemas 

modernos de PET são equipamentos híbridos, acoplados com tomografias 

computadorizadas e/ou ressonâncias magnéticas, e são formados por mais de 20 mil 

elementos de detecção (SIEMENS,2007), dispostos em anéis adjacentes, que 

registrarão eventos de coincidência dentro de intervalos da ordem de nanossegundos 

(ROBILOTTA,2006). O arranjo de detectores é montado em um gantry e faz um círculo 

completo ou parte de um círculo ao redor do paciente, permitindo a aquisição de 

dados de vários ângulos de projeções simultâneas, permitindo a redução de artefatos 

causados pela movimentação do paciente. A adição de um circuito de coincidência a 

uma gama câmara convencional de duas cabeças também possibilita seu uso para 

adquirir imagens com emissor de pósitrons, desde que a espessura do cristal e o 

sistema permitam esse tipo de modificação (IAEA,2006, ROBILOTTA,2006). Dentre os 

modelos existentes, pode haver diferença no tipo de cristal (os cristais mais usados 

são os de BGO, LSO, GSO ou NaI), no número de anéis de detectores e se são ou 

não acoplados a um aparelho de tomografia computadorizada ou ressonância 

magnética. 

O PET apresenta algumas vantagens em relação ao SPECT, tais como maior 

resolução espacial e melhor eficácia diagnóstica para algumas indicações clínicas. 

Entretanto, é dependente da produção de radionuclídeos em locais próximos, pois a 

maioria deles tem meia-vida curta, e o alto custo quando comparado a outras técnicas 

de diagnóstico. 

Atualmente, o PET é o procedimento mais avançado e mais sofisticado no 

campo da medicina nuclear, sendo uma técnica poderosa de imagem metabólica que 

usa radionuclídeos emissores de pósitrons como traçadores metabolicamente ativos, 

ou seja, uma molécula biológica que carrega um emissor de pósitrons como o 11C, 13N, 
15O ou 18F (IAEA,2006).  
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Figura 11. Esquema de detecção por coincidência (pares de fótons) 
em sistemas PET (ROBILLOTA,2006)  

No Brasil, as imagens PET (Figura 12) são exclusivamente realizadas com 18F-

FDG (18F-2-flúor-2-deoxi-D-glicose) que atualmente é o radiofármaco comercialmente 

disponível no Brasil para estudos em PET. Esse composto consiste de uma molécula 

de glicose marcada com o radioisótopo 18F. O FDG é absorvido e metabolizado por 

uma grande variedade de células. Em oncologia, a imagem PET é baseada no 

aumento da captação de glicose pelas células cancerosas; já que estas metabolizam a 

glicose em taxas mais altas que as células de um tecido normal; dessa forma, um 

procedimento usando FDG pode identificar um câncer primário ou metastático antes 

que as evidências estruturais da doença estejam presentes. O uso do FDG é facilitado 

pela meia-vida do 18F (110 min), que permite que o radiofármaco seja transportado de 

um cíclotron remoto até o SMN onde será utilizado, com tempo de viagem 

normalmente não maior que 2-3 h (CRCN,2010). 

De maneira similar à atividade de células cancerosas, outros processos 

inflamatórios, como a atividade metabólica no cérebro, no coração e em outros órgãos 

podem captar a glicose, independentemente da existência de tumores, o que também 

possibilita o uso do 18F-FDG em exames PET para finalidades não oncológicas 

(VALADEZ et al,2008). A técnica PET tem sido usada basicamente em três áreas 

importantes do diagnóstico clínico: oncologia, cardiologia e neurologia/psiquiatria. A 

maior aplicação está na oncologia, proporcionando a detecção, localização e 
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estadiamento de tumores; na cardiologia atua principalmente nas doenças de artérias 

coronarianas e na neurologia e psiquiatria, na avaliação de demência, convulsões, 

distúrbios de movimento e diagnóstico de doenças como o mal de Alzheimer (IAEA, 

2006). 

A atividade recomendada de 18F-FDG injetável para um adulto de 

aproximadamente 70 kg é de 185 a 370 MBq (5 a 10 mCi) por via intravenosa e, para 

maior eficiência, recomenda-se que a aquisição das imagens por PET seja iniciada a 

partir de 45 minutos após a administração do 18F-FDG (VILLAS BOAS,2010).   

 

Figura 12. Imagem de um exame PET (SIEMENS, 2010)  

A recente combinação do sistema de PET com a Tomografia Computadorizada 

(CT) (Figura 13), acoplando um tomógrafo por emissão de pósitrons a outro tomógrafo 

multicortes por transmissão de raios X, é considerada uma evolução na tecnologia de 

imagem, onde a fusão das duas modalidades estabelecidas oferece mais que a soma 

das partes. A grande vantagem desse sistema está na aquisição de duas modalidades 

de imagem a partir de um mesmo referencial, já que o paciente não é deslocado entre 

um exame e outro, facilitando a fusão das duas imagens e a criação do mapa de 

atenuação do paciente. Devido ao número atômico do tecido humano ser próximo do 

da água (ATTIX,1986) e sendo a energia do fóton de 511 keV, há a maior 

probabilidade de ocorrência de efeito Compton. Esse efeito proporciona artefatos nas 

imagens. Utilizando além das correções efetuadas pelo mapa de atenuação, alguns 

equipamentos também dispõem de correções para o tempo de vôo (time of flight), 

correções de espalhamento, eventos aleatórios, etc. Ambas as modalidades têm seus 
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pontos fortes: o exame de CT (Figura 14A) fornece uma imagem da anatomia com alta 

resolução espacial; assim, tumores podem ser prontamente identificados por esta 

modalidade, pela presença de massas anormais ou por mudanças no tamanho de 

linfonodos; o CT também é usado na correção de atenuação dos dados do PET . Por 

outro lado, a modalidade de PET (Figura 14B) pode identificar anomalias funcionais, 

mesmo em um linfonodo de tamanho normal – embora a localização possa, algumas 

vezes, ser menos precisa somente com o exame de PET. A combinação das duas 

abordagens (Figura 14C) oferece precisão na localização espacial de anomalias 

funcionais e avaliação das anomalias identificadas no exame anatômico.  

No Brasil, a tecnologia PET foi introduzida em 1998 no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ROBILOTTA, 2006). No ano 

de 2003 há registros de aquisição de 180 MBq de 18F-FDG por três instituições 

privadas na cidade do Rio de Janeiro. Porém, somente em 2004, os exames no 

equipamento de PET dedicado começaram a ser oferecidos, com um aumento na 

produção do 18F-FDG para 149 GBq (OLIVEIRA et al,2007). Atualmente o Rio de 

Janeiro conta com 6 serviços de PET em funcionamento (CNEN,2010).   

 

Figura 13. Equipamento de PET/CT - SIEMENS Biograph 16 (SIEMENS,2010)  
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Figura 14. Imagem de tomografia computadorizada (A), imagem de PET (B) e fusão das duas 
imagens (C) que fornece uma maior precisão da localização do tumor (FINGER et al, 2005)  

2.5. Proteção radiológica em Serviços de Medicina Nuclear 

Fontes de radiação são as principais ferramentas de um SMN, por esse motivo 

os profissionais nestes serviços são potencialmente expostos à radiação ionizante 

enquanto realizam as tarefas inerentes às suas funções, principalmente aqueles que 

trabalham diretamente com o material radioativo, tais como os técnicos de medicina 

nuclear e o pessoal da equipe de enfermagem. A manipulação de fontes radioativas 

(seladas ou não) pelos profissionais de medicina nuclear apresenta riscos de 

exposição externa e interna, neste último caso, como resultado da inalação de 

produtos gasosos ou ingestão acidental. Devido à constante proximidade aos 

radionuclídeos durante as tarefas de rotina, todos os profissionais deveriam ser 

monitorados rotineiramente, tanto para a avaliação da exposição ocupacional externa 

quanto para a quantificação da incorporação de radionuclídeos. De acordo com o 

BSS n. 115, da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA,1996), o responsável 

pela Instalação deve identificar os trabalhadores sujeitos a risco de exposição externa 

e contaminação interna e prover os meios necessários para que os mesmos sejam 

submetidos à monitoração apropriada, de forma a demonstrar a eficácia das medidas 

de radioproteção implementadas e a manter as doses individuais tão baixas quanto 

possível. No Brasil, a monitoração individual externa é obrigatória para todos os IOEs 

que trabalham em áreas controladas, como é o caso da medicina nuclear, porém não 

existe a obrigatoriedade de uma monitoração interna rotineira, sendo normalmente 
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executada a avaliação da contaminação dos IOEs apenas em situações especiais, 

quando houver suspeita de incorporação acidental (CNEN,2005a).  

A dose dos pacientes em procedimentos diagnósticos de medicina nuclear é 

baixa se comparada à dose em um procedimento que usa tomografia 

computadorizada com raios X, mas a dose ocupacional externa é maior (WAGNER et 

al,1995). Em uma instalação de medicina nuclear, as fontes de exposição à radiação 

para a equipe são: radiofármacos não blindados (presentes durante a preparação e 

administração); pacientes injetados com radiofármacos; sanitário de pacientes 

injetados; fontes seladas de calibração, o aparelho de CT (no caso de serviços com 

PET/CT ou SPECT/CT) e o rejeito radioativo. 

Alguns fatores podem afetar diretamente a exposição da equipe à radiação, tais 

como o número de pacientes a serem submetidos ao exame, tipo e quantidade de 

radiofármaco administrado por paciente, tempo gasto pelo paciente em cada área da 

instalação e sua disposição física. 

As tarefas em que os IOEs recebem maior exposição à radiação são: 

preparação do radiofármaco, a aferição da atividade de radiofármaco a ser injetada, 

administração de radiofármacos aos pacientes, realização de tarefas perto dos 

pacientes após estes terem sido injetados, acompanhamento do paciente antes, 

durante e após o exame e controle de qualidade dos equipamentos utilizando fontes 

seladas ou não seladas. 

Em todos esses casos, as exposições podem ser minimizadas por meio do bom 

planejamento, boa prática, instrução e cooperação do paciente e atenção às 

recomendações básicas de radioproteção, incluindo tempo, distância e blindagem. É 

essencial que a instalação seja planejada de forma que sejam levadas em conta as 

considerações operacionais, fluxo de trabalho e requisitos de blindagem (IAEA,2008). 

O grande e crescente número de pacientes que são submetidos a 

procedimentos em medicina nuclear e o número de trabalhadores envolvidos nesta 

prática justificam esforços permanentes a fim de melhorar a qualidade do diagnóstico 

e reduzir os riscos radiológicos associados.   

2.6. Doses ocupacionais em Medicina Nuclear  

As doses de extremidade de IOEs podem diferir muito entre os técnicos de 

acordo com suas técnicas individuais e experiência (VANHAVERE et al,2006).  
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Whitby e Martin (2003) concluíram que a ponta do dedo indicador da mão 

dominante (que segura a seringa) costuma ser a parte que recebe maior dose durante 

procedimentos com 99mTc. Os autores também declaram que esta regra não é 

universalmente aplicável e depende de várias circunstâncias, como a forma de segurar 

a seringa e o frasco, por exemplo. Eles ainda afirmam que se o anel dosimétrico for 

usado na base do dedo, a leitura do dosímetro pode ser cinco ou seis vezes menor 

que a dose na ponta do dedo mais exposto. Eles relatam que a dose nas mãos é 

reduzida de forma significativa quando é usado um protetor de seringa blindado. Na 

prática, a partir da monitoração de rotina dos profissionais utilizando TLD na 

radiofarmácia, onde a equipe não utilizou equipamentos de proteção, as doses 

mensais de extremidade variaram de 10 a 20 mSv, aproximando-se do nível de 

investigação de 150 mSv por ano ou 20 mSv em qualquer mês e os profissionais que 

injetavam apresentaram doses mensais de 5 a 40 mSv. 

Vanhavere et al. (2006) afirmam que o 18F-FDG causa uma taxa de exposição 

muito maior (cerca de 7 vezes maior) que aquela causada pelos radiofármacos 

contendo 99mTc. Em seus estudos, os valores de HP(0,07) para radiofarmacêuticos 

(aqueles que preparam o radiofármaco para ser administrado) variaram de 0,05 a 0,6 

mSv/GBq de atividade manipulada e geralmente indicam a ponta dos dedos como 

local de maior dose, o que varia com hábitos pessoais de manuseio dos profissionais. 

Foi observado que um anel dosimétrico pode subestimar a dose máxima por um fator 

3. Entretanto, como o uso de dosímetros nas pontas dos dedos pode prejudicar a 

manipulação, estes dosímetros não são bem aceitos pelos IOEs, assim, recomenda-se 

que o valor obtido no anel dosimétrico seja multiplicado por um fator de correção para 

garantir que o limite de dose para a pele não seja excedido. O uso de protetores de 

seringa durante a preparação do radiofármaco é impraticável, pois além do peso da 

blindagem, dificulta a visualização do volume do líquido, o que prejudica o 

desempenho e aumenta o tempo de manipulação. Ele ainda afirma que o limite de 

dose anual de 500 mSv poderia ser excedido se uma otimização necessária não fosse 

aplicada.  

Chruscielewski et al. (2002) estimaram uma grande variação na dose anual nas 

mãos dos profissionais, como por exemplo, o radiofarmacêutico de um dos 

laboratórios, que obteve doses que variaram na faixa de 3,7 a 200 mSv e os 

enfermeiros que apresentaram valores que variaram de 0,23 a 27mSv. 

Segundo Covens et al. (2007), anéis e pulseiras dosimétricas não prejudicam as 

manipulações, mas resultam em uma subestimação significativa da dose máxima na 

mão devido à distância entre os pontos de uso dos dosímetros e o possível local da 
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maior dose. Ele ainda afirma que, apesar de todos os profissionais estudados serem 

destros, frequentemente os maiores valores de dose são na mão esquerda, onde é 

apoiada a seringa para remoção de bolhas de ar e a agulha no momento da injeção, 

quando é utilizado o protetor de seringa. As maiores doses na pele alcançam de 0,02 

a 0,06 mSv por GBq de atividade durante manipulações com 99mTc, mas podem atingir 

valores maiores que 0,85 mSv/GBq quando o radiofármaco manipulado é o 18F-FDG. 

As maiores doses foram obtidas na preparação do radiofármaco com 18F, seguidas da 

administração do mesmo radiofármaco. Com relação ao 99mTc, as maiores doses 

foram obtidas na preparação do radiofármaco. 

Wrzesien et al. (2008) concluíram que as partes mais expostas à radiação 

ionizante durante o processo de preparação do radiofármaco marcado com 99mTc sem 

o uso de blindagem são as pontas dos dedos das mãos direita e esquerda, mais 

especificamente a ponta dos dedos polegar, indicador e médio. As doses obtidas para 

as pontas dos dedos polegar, indicador e médio da mão esquerda foram, 

respectivamente, 4,87±3.66 mSv, 7,26±6,32 mSv e 2.88±1,88 mSv por dia de trabalho, 

com uma média de 18 pacientes por dia, sendo 0,99±0,86 mSv a dose média obtida 

para o anel dosimétrico dessa mesma mão utilizado na base do dedo médio. Os 

respectivos dados para a mão direita são: 3,47±2,74 mSv para o polegar, 

4,75±3,60 mSv para o indicador, 2,56±1,75 mSv para o dedo médio e 0,94±0,90 mSv 

para o anel dosimétrico. As faixas de dose registradas nos dosímetros por unidade de 

atividade manipulada para os dedos da mão direita são: 0,03-2,00 mSv/GBq para o 

polegar, 0,06-0,89 mSv/GBq para o dedo indicador, 0,03-0,96 mSv/GBq para o dedo 

médio e 0,02-0,24 mSv/GBq para o anel dosimétrico. Para a mão direita, foram obtidos 

os seguintes resultados: 0,02-0,95 mSv/GBq para o polegar, 0,02-0,86 mSv/GBq para 

o dedo indicador, 0,02-0,646 mSv/GBq para o dedo médio e 0,01-0,24 mSv/GBq para 

o anel dosimétrico. O autor concluiu que o anel dosimétrico não forneceu uma 

indicação verdadeira da exposição máxima da pele durante a manipulação do material 

radioativo, subestimando em mais de 5 vezes a dose da região mais exposta. 

De acordo com os estudos de Biran et al. (2004), quando o técnico realizou 

procedimentos separação do radiofármaco e injeção de 18F-FDG no paciente com 

seringas não blindadas, obteve uma dose média no dosímetro de tórax de 0,07 mSv 

por dia de trabalho ou 14 µSv/370MBq, realizando 5 procedimentos por dia. Utilizando 

seringa blindada, a dose média no tórax reduziu para 0,05 mSv por dia de trabalho, ou 

10,7 µSv/370MBq de atividade manipulada. Usando seringas blindadas, os 

profissionais obtiveram um decréscimo de 25 % na dose quando comparada ao uso de 

seringas não blindadas. 
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Ginjaume et al. (2008) mediram a extremidade de técnicos em SMN com dois 

tipos de TLDs. As doses mensais variaram de 0,09 a 3,04 mSv/GBq na mão direita e 

0,2 a 2,12 mSv/GBq na mão esquerda, sendo que em cerca de 67% dos técnicos, as 

doses foram maiores na mão direita. E sugere que, devido à grande variabilidade nos 

resultados das medições, haja uma avaliação específica de cada indivíduo quanto à 

mão mais exposta. 

Segundo Merce et al. (2011), as doses normalizadas para o 18F foram maiores 

que para o 99mTc. Durante a preparação do radiofármaco contendo 18F, as doses 

médias e máximas normalizadas pela atividade obtidas foram 0,77 mSv/GBq e 4,43 

mSv/GBq, respectivamente e durante a administração, foram 0,71 mSv/GBq e 

3,67 mSv/GBq. Já na preparação do radiofármaco contendo 99mTc, as doses médias e 

máximas normalizadas pela atividade obtidas foram, respectivamente, 0,32 mSv/GBq 

e 2,06 mSv/GBq e durante a injeção, foram 0,07 mSv/GBq e 1,50 mSv/GBq. Os 

pontos encontrados nesse artigo como sendo os de maior dose foram as unhas e as 

pontas dos dedos indicador e polegar da mão não dominante. 

Tandon et al. (2007) fizeram um estudo onde a dose média entre os dedos 

anelar e indicador em procedimentos de cintilografia com 99mTc foi de 75,07 mSv/mês 

para preparação do radiofármaco e 73,97 mSv/mês para injeção, sendo que as doses 

máximas obtidas para os mesmos procedimentos foi de 0,35 mSv/GBq e 1 mSv/GBq, 

respectivamente. Em procedimentos de PET, os resultados foram 0,097 mSv/GBq 

para a preparação do radiofármaco e 0,324 mSv/GBq para a injeção. Em seu trabalho, 

o autor conclui que as maiores doses não foram devido à manipulação de grandes 

atividades, mas devido às pobres práticas de trabalho e disponibilidade limitada de 

instrumentos de manipulação nas respectivas instituições. 
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CAPÍTULO 3 

Materiais e Métodos   

3.1. Metodologia para análise dos dados de SMN RJ extraídos do Sistema 

GDOSE  

Os dados analisados nesta etapa do estudo foram todos extraídos do banco de 

dados do Sistema GDOSE do IRD/CNEN. A consulta das doses anuais foi feita 

somente para trabalhadores de SMN localizados no Estado do Rio de Janeiro nos 

anos de 2005 a 2009. 

A tabela gerada na consulta para este trabalho continha as seguintes 

informações: CPF do IOE, registro da instituição na CNEN, nome da instituição, setor 

(medicina nuclear, radioterapia, radiologia convencional, mamografia, dentre outros), 

estado, função do profissional, laboratório que fez a monitoração (SMIE), tipo de 

dosímetro (para extremidade: anel ou pulseira e para corpo inteiro: tórax), ano e valor 

anual de dose. 

Para separar e analisar os dados, foram utilizadas planilhas de Excel, onde as 

doses anuais foram analisadas pela função dos trabalhadores e tipo de dosímetro 

utilizado.  

Como muitos profissionais trabalham em mais de um SMN, o número de doses 

de corpo inteiro registradas é maior do que o de trabalhadores. Por esse motivo, em 

uma das análises, os números de CPF repetidos foram eliminados com o objetivo de 

verificar o número de trabalhadores monitorados. Em outro tipo de análise, foram 

considerados todos os valores de dose, incluindo os com CPF repetidos, para verificar 

as doses por função para dosímetros de tórax. O mesmo foi feito para as doses de 

extremidade. 

Como dosímetros de extremidade no banco de dados do Sistema GDOSE, 

pulseiras e anéis dosimétricos foram cadastrados para a mão direita e esquerda, 

dependendo da mão dominante do usuário. Nesta análise do banco de dados, não 

foram feitas distinções entre dosímetros de extremidade direitos e esquerdos. 

Todos os dados de tórax foram separados por função do IOE e divididos nas 

classes de dose conforme a Tabela 8, com o auxílio da função histograma do Excel. O 
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mesmo foi feito com os dados de extremidade, porém dividindo-os nas classes 

apresentadas na Tabela 9.   

Tabela 8. Exemplo de tabela construída para análise dos 
dados de corpo inteiro 

Classe 
(mSv) 

Bloco 
(mSv) Frequência

 
Freq. Rel %

 

0

 

0

 

69

 

9,58

 

0 a 0,2

 

0,2

 

6

 

0,83

 

0,2 a 1

 

1

 

40

 

5,56

 

1 a 5

 

5

 

59

 

8,19

 

5 a 10

 

10

 

34

 

4,72

 

10 a 15

 

15

 

7

 

0,97

 

15 a 20

 

20

 

3

 

0,42

 

>20

 

>20

 

1

 

0,14

  

Tabela 9. Exemplo de tabela construída para análise dos 
dados de extremidade 

Classe 
(mSv) 

Bloco 
(mSv) Frequência

 

Freq. Rel %

 

0

 

0

 

10

 

8,77

 

0 a 0,2

 

0,2

 

3

 

2,63

 

0,2 a 25

 

25

 

40

 

35,09

 

25 a 50

 

50

 

6

 

5,26

 

50 a 75

 

75

 

3

 

2,63

 

75 a 100

 

100

 

0

 

0,00

 

>100

 

>100

 

0

 

0,00

  

As funções contidas no banco de dados foram divididas em: técnico de medicina 

nuclear/farmacêutico (TecMN/Farm), pessoal da equipe de enfermagem (Enf.), 

médico, físico e outros. Na classificação TecMN/Farm, estão incluídos os biólogos, 

químicos e farmacêuticos, já que na maior parte dos SMN, como não há a presença 

de um farmacêutico, o próprio técnico em medicina nuclear faz as manipulações de 

material radioativo; e na minoria, onde há farmacêuticos, estes realizam tarefas de 

manipulação semelhantes às dos técnicos dos demais SMN. O mesmo ocorre com os 

biólogos. Na classificação Enf., estão incluídos os enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e auxiliares de enfermagem. A classificação “outros” corresponde aos 

funcionários dos setores administrativos, serviços gerais e treinamento. 

Ao verificar quantos profissionais de cada função trabalhavam em mais de um 

local, juntou-se os TecMN/Farm e Enf. em um só grupo, pois em alguns SMN que 

tinham mais de uma unidade (mais de um registro de instituição com o mesmo nome e 
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locais diferentes), em uma delas um profissional tinha registro de TecMN/Farm e em 

outra, o mesmo profissional era classificado como Enf. Esse fato ocorreu para todos 

os funcionários dessas duas classificações nesse determinado SMN. 

Para o cálculo da dose média, foram somadas as doses de todos os serviços em 

que cada profissional trabalhava (no caso dos profissionais que trabalhavam em mais 

de um SMN), de forma a obter-se a dose total anual de cada IOE. 

As doses de tórax registradas no banco de dados são medidas em Hx para 

estimar a dose efetiva do IOE, que atualmente é a grandeza operacional 

regulamentada pelo IRD/CNEN. Não se sabe ao certo qual a grandeza em que os 

dosímetros de extremidade são medidos, já que para este tipo de dosímetro não há 

regulamentação. No IRD/SEMEX, a grandeza operacional usada para estimar a dose 

equivalente de extremidade é o HP(0,07). Neste trabalho, os registros dos dosímetros 

de tórax (medindo HX) são considerados a dose efetiva ocupacional e as de 

extremidade como dose equivalente de extremidade do IOE.  

O objetivo da análise do banco de dados é avaliar as tendências tanto do 

número de IOEs no decorrer dos anos, como dos valores de dose para diferentes 

funções e diferentes tipos de dosímetro. Porém, para esta análise, o banco de dados 

GDOSE possui limitações tais como as classificações dos profissionais, a grandeza 

medida pelos SMIE e o fato de não haver distinções entre os profissionais que 

trabalham em serviços de PET e SPECT.  

3.2. Metodologia para avaliação da distribuição de doses ocupacionais em 

algumas atividades de MN  

3.2.1 Serviços de Medicina Nuclear estudados 

O estudo das doses em IOEs foi feito em dois serviços privados de medicina 

nuclear situados no Estado do Rio de Janeiro. Nestes SMN, foram monitorados 

profissionais que realizavam as práticas de preparação do radiofármaco para posterior 

administração e injeção do radiofármaco nos pacientes durante procedimentos de 

cintilografia cardíaca (SPECT) e PET de pesquisa oncológica.  

3.2.1.1. Procedimentos de rotina - cintilografia  

No Serviço de cintilografia estudado são realizados principalmente exames de 

cintilografia do miocárdio, feitos em uma gama câmara modelo VENTRI (GE 
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healthcare). Uma das etapas do trabalho foi realizar medições das práticas de 

preparação e injeção de radiofármacos por dia de trabalho em um SMN. Como o 

contato com o material radiativo durante cada um desses procedimentos era durante 

um tempo curto (da ordem de segundos, durante a injeção) e considerando o valor da 

atividade manipulada por exame (da ordem de mCi), seria necessário que houvesse 

muitos procedimentos por dia para que a leitura dos dosímetros fosse significativa, ou 

seja, para que fosse possível uma leitura acima do nível da radiação de fundo. Dessa 

forma, o grande número de exames diários nesse Serviço foi essencial para a sua 

escolha. 

A preparação do radiofármaco era realizada no laboratório de radiofarmácia por 

um técnico de medicina nuclear ou estagiário com a mesma função. Essa prática 

consiste das seguintes etapas: eluição do gerador de 99Mo/99mTc; marcação do 

fármaco (normalmente Sestamibi, para procedimentos cardíacos) com determinada 

atividade de 99mTc, resultando em um radiofármaco; controle da qualidade de ligação 

do radionuclídeo ao fármaco (prática já realizada no SMN estudado, mas que 

brevemente será obrigatória, de acordo com a norma RDC 38 (MS,2008)) e 

fracionamento do radiofármaco para administração no paciente (transferência do 

material radioativo contido no frasco para a seringa), cuja atividade é aferida em um 

calibrador de dose de forma a não fornecer atividades inadequadas para a realização 

do exame. 

O enfermeiro/técnico de enfermagem, que é o responsável pela administração 

do radiofármaco ao paciente, carrega a seringa contendo material radioativo em um 

suporte blindado com 8 mm de chumbo (Figura 15) até a sala de injeção ou até a sala 

de ergometria, onde é realizada a fase de esforço, e injeta o radiofármaco no paciente 

sem utilizar blindagem na seringa. Após a injeção, o enfermeiro permanece com a 

mão em contato com o braço do paciente, finalizando com a assepsia, por 

aproximadamente 15 segundos adicionais. A seringa é então recolocada no suporte e 

levada de volta ao laboratório de radiofarmácia pelo mesmo profissional. O paciente é 

encaminhado para a sala de espera de pacientes injetados, onde aguarda cerca de 

1 hora, até que a imagem possa ser adquirida.  
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Figura 15. Suporte blindado para seringa  

3.2.1.2. Procedimentos de rotina - PET 

O Serviço de PET foi escolhido para o estudo pelo mesmo motivo que o Serviço 

de cintilografia: o grande número de procedimentos diários. Neste Serviço, o 

equipamento utilizado para aquisição das imagens é o PET-CT Siemens Biograph 16 

Hi-REZ. Na modalidade PET, esse Serviço realiza principalmente exames 

oncológicos, além de realizar exames somente de tomografia computadorizada, que 

não foram incluídos neste estudo.  

Devido à meia vida curta do 18F, todo o processo, desde a chegada do 

radiofármaco até o momento da aquisição da imagem, deve ser feito com maior 

brevidade possível, porém sempre respeitando os tempos determinados na bula 

enviada pelo fabricante junto com o radiofármaco. Quando o radiofármaco (18F-FDG) 

chega ao Serviço, vai diretamente para o laboratório de radiofarmácia, onde o técnico 

em medicina nuclear fraciona a atividade para cada procedimento utilizando, para isso, 

um dispositivo fracionador de dose do tipo orbital, onde o frasco contendo o material 

radioativo fica blindado com cerca de 30 mm de chumbo. O radiofármaco é então 

transferido para uma seringa (Figura 16) e a atividade é medida em um calibrador de 

dose. Enquanto isso, o paciente espera na sala de repouso, já com a veia puncionada, 

de forma que o mesmo técnico possa facilmente administrar o radiofármaco, utilizando 

a mesma seringa (Figura 17) (que neste momento está protegida por uma blindagem 
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de 6 mm de tungstênio) durante a injeção. Após a injeção, o técnico leva novamente a 

seringa dentro do suporte para o laboratório de radiofarmácia, enquanto o paciente 

permanece em repouso durante um período de 45 minutos, até que a imagem possa 

ser adquirida. No Serviço PET estudado, a mesma pessoa que fraciona o 

radiofármaco injeta este no paciente. 

Tanto no Serviço de cintilografia quanto no de PET, durante o processo de 

manipulação, a parte mais demorada, e que provavelmente dá origem à maior parte 

da dose recebida, é a retirada da solução do frasco. Tempo suficientemente grande é 

necessário para deslocar o êmbolo da seringa até uma posição exata correspondente 

à quantidade de solução necessária e para verificar o volume na escala da seringa.   

 

Figura 16. Técnico preparando a atividade, utilizando, para isso, um 
dispositivo fracionador de dose do tipo orbital  

  

Figura 17. Protetor de seringa com blindagem de 6 mm de tungstênio 
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3.2.2. Uso dos monitores pelos IOEs nos SMN estudados  

A participação dos profissionais monitorados neste estudo foi voluntária e com o 

consentimento dos responsáveis pelos Serviços. Os profissionais a serem 

monitorados foram escolhidos de acordo com as atividades que executariam dentro do 

serviço de medicina nuclear. As etapas selecionadas para a monitoração foram a 

preparação do radiofármaco para posterior administração no paciente e a injeção do 

radiofármaco no paciente, pois ambas são atividades onde os IOEs têm contato mais 

próximo com o material radioativo. As monitorações foram feitas durante 

procedimentos de cintilografia cardíaca e PET oncológico, já que estes eram 

realizados com maior freqüência nos Serviços em questão. 

Em um primeiro momento, que correspondeu a um estudo piloto, foram 

utilizados anéis dosimétricos e dosímetros presos ao tórax de IOEs que realizavam as 

funções de preparar e injetar os radiofármacos, mas alguns TLDs se partiram durante 

as manipulações. As doses obtidas com dosímetros que restaram foram menores que 

o limite inferior de detecção, já que eram poucos procedimentos durante a rotina. 

Em um momento posterior, os dosímetros foram feitos com embalagens 

plásticas de comprimidos (blister), cortadas em cavidades individuais, e foram 

colocados, com auxílio de esparadrapo, em 8 pontos da mão direita, 1 ponto no pulso 

direito (local onde normalmente é utilizada a pulseira dosimétrica), como mostra a 

Figura 18, e um no tórax (preso ao dosímetro de uso obrigatório) do profissional de 

cada tarefa. Desta forma, para cada procedimento específico, havia um conjunto com 

10 dosímetros que eram afixados imediatamente antes do início de cada prática 

(preparação ou injeção dos radiofármacos) e retirados logo após o seu término, de 

modo que as leituras correspondessem somente àquela tarefa.   

 

Figura 18. Distribuição dos dosímetros contendo TLDs na mão dos IOEs 
monitorados durante preparação e injeção dos radiofármacos 
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3.2.3. O Sistema TL 

3.2.3.1. Escolha e preparação dos dosímetros 

Para fazer a dosimetria dos profissionais, foi usado um lote com 180 dosímetros 

termoluminescentes (TLDs) do tipo LiF:Mg,Cu,P (TLD-100H), em forma de discos de 

3,6 mm de diâmetro e 0,38 mm de espessura, do Laboratório de Dosimetria 

Termoluminescente (LDT) do Serviço de Monitoração Externa (SEMEX) do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN). Este material foi escolhido dentre os 

disponíveis no laboratório porque apresenta baixa dependência energética devido ao 

número atômico efetivo próximo ao do tecido humano e alta sensibilidade (adequada 

para procedimentos com baixas doses), além de resposta linear na faixa de dose a ser 

analisada (Tabela 6, Fundamentos Teóricos). 

Antes de serem utilizados nas monitorações, os TLDs foram identificados com 

números sequenciais e uma letra correspondente ao lote (lote M) e foram submetidos 

a um tratamento térmico (para isso, foi realizada uma leitura na leitora semi-

automática Harshaw modelo 5500) a fim de eliminar qualquer resíduo de irradiações 

anteriores.  

Todas as manipulações dos TLDs foram feitas utilizando uma pinça metálica, já 

que o material termoluminescente utilizado é frágil e, além disso, qualquer impureza 

em sua superfície pode influenciar na leitura. 

Para fazer as monitorações, foram separados 10 TLDs para medir a radiação de 

fundo e 10 para serem irradiados com 0,88 mGy a fim de calcular o fator de 

normalização diário do sistema TL. Estes acompanhavam todos os demais TLDs, que 

foram divididos em alguns grupos com três (para medir os pontos mais próximos do 

material radioativo) e outros com cinco TLDs (para medir os pontos mais distantes), 

acondicionados em blister de comprimidos, protegidos por espuma e papel e 

embalados com fita adesiva (Figura 19). Foi feito o controle dos números dos TLDs 

contidos em cada pacote (dosímetro), que também foi identificado por um número.  

Após o processo de preparação, os dosímetros foram levados para os Serviços 

a fim de serem utilizados nos profissionais.  
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Figura 19. Processo de montagem dos dosímetros  

3.2.3.2. Avaliação dos TLDs  

Após as medições, todos os TLDs foram levados de volta para o Laboratório de 

Dosimetria Termoluminescente para serem lidos e avaliados. Para a avaliação dos 

TLDs foi utilizado o sistema de rotina do SEMEX. Os dosímetros termoluminescentes 

foram posicionados em um disco específico para leitura e inseridos na gaveta da 

leitora automática Harshaw modelo 5500 (Figura 20), onde a leitura é feita 

individualmente por um fluxo de gás aquecido (N2), completando 50 leituras em 

aproximadamente 1 hora. A leitura é feita aquecendo-se o TLD até 240°C, a uma taxa 

de 10°C/s. Ao final desse processo, o valor integrado da leitura, em unidade de carga 

(nC), é fornecido pela leitora junto com uma curva de resposta TL e ambos são 

armazenados no computador (Figura 21).  

 

Figura 20. Leitora automática Harshaw modelo 5500   
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Figura 21. Curva de resposta TL do TLD-100H obtida no leitor Harshaw 5500 com o software 
WinRem  

3.2.3.3. Calibração individual dos TLDs 

Antes da utilização, os TLDs do lote foram calibrados individualmente em kerma 

no ar livre no ar. Para a calibração, todos os TLDs foram colocados em uma bandeja 

de material plástico e, na frente desta, uma placa de acrílico com 2 mm de espessura, 

de forma a garantir o equilíbrio eletrônico. Este conjunto foi irradiado com diferentes 

valores de kerma no ar entre zero e 1,32 mGy livre no ar, no campo de irradiação da 

fonte de 137Cs do Laboratório de Irradiações do IRD (Figura 22), rastreado ao 

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. A incerteza da 

calibração associada à irradiação é de 5%. Com esses dados foi traçada uma curva de 

calibração para cada TLD, relacionando a leitura em nC com a exposição em kerma 

no ar, em mGy, como mostrada na Figura 23. A incerteza do ajuste desta curva é 

considerada desprezível, pois o fator de correlação R2 para todos os TLDs é sempre 

maior que 0,998.  
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Figura 22. Arranjo experimental da irradiação dos TLDs na fonte de 137Cs do LABIR   

 

Figura 23. Curva de calibração de um TLD  

A equação da reta que ajusta a curva de calibração é:    

mGy
C

CnCL
K

angular

linear)(    
(23)

 

onde, 

K= kerma no ar a que foi submetido o TLD, em mGy; 
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L= Leitura do TLD, em nC; 

Clinear = coeficiente linear da reta, em nC; 

Cangular = coeficiente angular da reta, em nC/mGy).  

3.2.3.4. Cálculo do fator diário de calibração do sistema TL (Fn) 

O fator de normalização diário do sistema TL (Fn) foi calculado, conforme a 

Equação 24, em cada dia de leitura para corrigir a instabilidade do sistema TL. Para o 

cálculo do Fn, foram usados os 10 TLDs que mediram a radiação de fundo e os 10 

TLDs irradiados com um valor de kerma no ar conhecido de 0,88 mGy.     

mGy

mGy

KK

K
F

Bgirrad

i
n

)( .

    

(24)

 

onde: 

Ki= 0,88 mGy =Kerma no ar de irradiação dos TLDs na fonte de 137Cs; 

.irradK = média das leituras (em mGy) dos 10 TLDs irradiados na fonte de 137Cs, com 

0,88 mGy; 

BgK = média das leituras (em mGy) dos 10 TLDs destinados a medir a radiação de 

fundo. 

Foram calculados, em mGy, a média, o desvio padrão e a incerteza das leituras 

dos TLDs de cada dosímetro com um nível de confiança de 95%, sendo todos estes 

valores multiplicados pelo fator de normalização diário, Fn. 

O Limite Mínimo de Detecção (LID) foi calculado para cada série de medições 

por meio da Equação 25.     

mGyFsLID nBg2    (25)

 

onde: 

sBg = Desvio padrão das avaliações (em mGy) 10 TLDs usados para medir a radiação 

de fundo; 

Fn = Fator de normalização diário do sistema termoluminescente (conforme calculado 

na equação 24). 
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A resposta (R) da dose de cada dosímetro, dada em kerma no ar (mGy), é 

representada pela Equação 26.      

mGyFKKR nBg )(   (26)

 
Onde, 

K = média das leituras (em mGy) dos TLDs contidos no dosímetro; 

BgK = média das leituras (em mGy) dos TLDs destinados a medir a radiação de fundo; 

Fn = Fator de normalização diário do sistema termoluminescente (Equação 24).  

3.2.3.5. Calibração dos dosímetros em equivalente de dose pessoal – HP(d) 

Os dosímetros termoluminescentes utilizados neste trabalho foram calibrados na 

grandeza operacional equivalente de dose pessoal HP(d). 

Para a calibração, além dos TLDs de referência (10 para medir a radiação de 

fundo e 10 irradiados para calcular o Fn), dois grupos de quinze (15) TLDs foram 

usados. Um dos grupos foi irradiado em um simulador paralelepípedo (slab), padrão 

ISO 12794 (ISO, 2000), cujas dimensões são 30 x 30 x 15 cm (Figura 24). O outro 

grupo foi irradiado em um simulador de dedo, cilíndrico (rod), padrão ISO 12794 (ISO, 

2000) com 19 mm de diâmetro e 300 mm de comprimento (Figura 25). A irradiação 

dos grupos foi feita, também na fonte de 137Cs do LABIR, com 0,88 mGy de kerma no 

ar. Os TLDs foram posicionados na superfície frontal do simulador a uma distância de 

2 m da fonte. Com o objetivo de atingir o equilíbrio eletrônico, uma placa de acrílico 

com 2 mm de espessura foi colocada entre o conjunto de TLDs e a fonte. 

Os TLDs irradiados no simulador paralelepípedo (slab) foram usados para 

calcular o fator de calibração para HP(10) dos TLDs usados no tórax dos IOEs e, 

assim, estimar sua dose efetiva. Os TLDs irradiados no simulador cilíndrico (rod) foram 

usados para calcular o fator de calibração para HP(0,07) dos TLDs usados na mão e 

pulso dos IOEs, com o objetivo de estimar a dose equivalente de pele nas mãos. 
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Figura 24. Arranjo para irradiação dos TLDs no simulador slab (paralelepípedo)  

 

Figura 25. Arranjo para irradiação dos TLDs no simulador rod (cilíndrico)  
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Cada fator de calibração FC foi calculado usando a Equação 27.   

R

FK
F xi

C

)(

 
mGy

mSv    
(27)

 
onde: 

Ki = 0,88 mGy =Kerma no ar de irradiação dos TLDs nos simuladores slab e rod na 

fonte de 137Cs; 

Fx = fator de conversão de kerma no ar para equivalente de dose pessoal nas diversas 

profundidades e simuladores, conforme a Tabela 3 (apresentada no capítulo 

Fundamentos Teóricos); 

R = resposta da dose, em mGy, dos TLDs usados no simulador correspondente ao Fx 

(Equação 26). 

Os resultados encontrados estão listados na Tabela 10.  

Tabela 10. Fatores de calibração, FC, da grandeza kerma no ar para equivalente de 
dose pessoal e as respectivas profundidades 

Profundidade 
(mm) Grandeza 

Fator de 
calibração 
(mSv/mGy) 

Simulador 

10 Hp(10) 1,26 slab 

0,07 Hp(0,07) 1,30 rod 

 

O valor do equivalente de dose pessoal para cada dosímetro é, então, dado pela 

Equação 28.  

CP FRdH )( mSv

    

(28)

 

Onde:  

R = resposta da dose, em mGy, dos TLDs usados em cada dosímetro (Equação 26); 

FC = Fator de calibração de kerma no ar para equivalente de dose pessoal - HP(d) 

(listado na Tabela 10).  

3.2.4. Protocolo de coleta de dados e avaliação das doses 

Para registrar o número dos dosímetros usados em cada posição, assim como 

alguns dados relevantes do procedimento, o protocolo apresentado na Figura 26 foi 
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utilizado durante as medições. Os parâmetros registrados durante os procedimentos 

foram: código do serviço onde foram realizadas as monitorações e radionuclídeo 

utilizado, nome do profissional (registrado em código), função do profissional 

(TecMN/Farm ou Enf.), tipo de procedimento (preparação, injeção repouso e injeção 

esforço), atividade manipulada, tempo de exposição, número dos TLDs contidos no 

dosímetro, número do dosímetro, posição do dosímetro (de acordo com a figura na 

parte de baixo da planilha) e data do procedimento.  

 

Figura 26. Protocolo utilizado durante as medições nos IOE   

Para facilitar a análise e processamento dos dados, foi feita uma planilha em 

Excel (Figura 27), unindo os parâmetros registrados na Figura 26 com os valores das 

doses obtidas.  
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Figura 27. Planilha utilizada para análise das doses de acordo com os parâmetros registrados 
durante as monitorações dos IOEs  

3.2.4.1. Incertezas associadas 

As incertezas associadas às medições realizadas neste trabalho foram 

calculadas de acordo com as recomendações da terceira edição brasileira do ISO-

GUM (ABNT e INMETRO, 2003), tendo sido utilizadas as componentes de incerteza 

padrão descritas abaixo. 

A incerteza, TLDM , do valor avaliado de cada dosímetro foi calculada pela 

metade da meia largura do intervalo de confiança da média da resposta de seus TLDs, 

para um nível de confiança de 95%:    

mSvF
n

st
C

n
TLDM

%95

2

1

   

(29)

 

onde: 

t95%n = t de Student para 95% de nível de confiança e n TLDs; 

s = desvio padrão das leituras dos TLDs contidos no dosímetro (em mGy); 

n = número de TLDs contidos em cada dosímetro; 

FC = Fator de calibração de kerma no ar para HP(d) (Equação 27). 
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A incerteza Bg

 
foi calculada da mesma forma para os dosímetros que 

avaliaram a radiação de fundo, usando n=10 e s=0,008 mGy:     

mSvFCBg 003,0

    
(30)

 
onde FC é o fator de calibração de kerma no ar para HP(d) (Equação 27). 

A incerteza F , associada à fonte 137Cs usada na irradiação dos TLDs para 

cálculo dos fatores de normalização e calibração, foi calculada com base na incerteza 

de 5%, contida no certificado de calibração da fonte.     

mSvdH PF )(025,0

   

(31)

 

A incerteza, nF , para o fator de normalização diário do sistema TL foi calculada 

usando as Equações 24 e 31 e propagando as incertezas:  

mSv
KK

ssdH

Bgirr

BgirrP
Fn 2

22

)(

)(51,0
0025,0

2

)(

  

(32)

 

onde, 

)(dH P = valor do equivalente de dose pessoal para cada dosímetro (Equação 28); 

sirr = desvio padrão das leituras dos TLDs irradiados na fonte de 137Cs; 

sBg = desvio padrão das leituras dos TLDs usados para medir a radiação de fundo; 

.irradK = média das leituras dos TLDs irradiados na fonte de 137Cs; 

BgK = média das leituras dos TLDs destinados a medir a radiação de fundo. 

A incerteza CF , calculada para o fator de calibração de kerma no ar para 

equivalente de dose pessoal (Equação 27), usando os valores encontrados na 

calibração dos TLDs para HP(d), é dada por:     

mSvdH PFC
)(03,0

   

(33)

 

considerando, conforme declaração da ISO (1999, 2000), uma incerteza de 2% para 

um nível de confiança de 95%, para os fatores de conversão de kerma no ar para 

HP(d). 
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A incerteza E , associada à dependência energética e angular, foi calculada 

considerando distribuição retangular com incerteza de 10%:     

mSvdH PE )(058,0

   
(34)

 
A incerteza padrão expandida para o cálculo do equivalente de dose pessoal, 

HP(d), para um nível de confiança de 95% (k=2) é o dobro da incerteza padrão 

combinada, C : 

mSvU FEFFBgTLDMC Cn

22222222

 

(35)

 

A Tabela 11 resume todos os cálculos da incerteza com seus componentes.  

Tabela 11. Cálculo da incerteza padrão combinada e expandida, com seus principais 
componentes 

Componentes 
de 

Incerteza 

Tipo de 

distribuição

 

Divisor

 

Incerteza Padrão 

(mSv) 

Média da 
resposta dos n 
TLDs de cada 

dosímetro 

normal 2 C
n

TLDM F
n

st %,95

2

1

 

Radiação de 
fundo 

normal 2 CBg F003,0

 

Calibração da 
fonte de 137Cs 

normal 2 )(025,0 dH PF

 

Fator de 
normalização da 

resposta TL 
normal 2 2

22

)(

)(51,0
0025,0

2

)(

Bgirr

BgirrP
F

KK

ssdH
n

 

Fator de 
calibração para 

Hp(d) 
normal 2 )(03,0 dH PFC

 

Dependência 
energética 
e angular  

retangular 3 )(058,0 dH PE

 

Incerteza padrão combinada ( C) 
222222

FEFFBgTLDMC Cn

 

Incerteza padrão expandida (U) 95,45% K = 2

 

CU 2 
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CAPÍTULO 4    

Resultados e Discussão    

4.1. Resultados da análise dos dados de SMN RJ extraídos do Sistema GDOSE  

Em termos do número de usuários de monitores individuais externos, o Rio de 

Janeiro tem cerca de 13% de todos os trabalhadores monitorados no Brasil. No ano 

2000, 346 trabalhadores foram monitorados em SMN de todo o país (OLIVEIRA et 

al,2007). Em 2005, somente no Rio de Janeiro, que possui cerca de 12% dos SMN 

brasileiros, esse número foi 594, aumentando para 772 no ano de 2009. A Figura 28 

mostra um gráfico com o número de trabalhadores monitorados em SMN RJ nos anos 

de 2005 a 2009. Observa-se que o número de profissionais na área de medicina 

nuclear vem aumentando gradativamente a cada ano no estado do Rio de Janeiro.  

A Figura 29 mostra um histograma contendo o percentual de cada função dos 

trabalhadores monitorados em SMN RJ nos anos de 2005 a 2009. Em cada ano estão 

contidos 100% dos trabalhadores. 

No período avaliado, a distribuição percentual de IOEs por função permaneceu 

aproximadamente constante, sendo cerca de 30% dos trabalhadores TecMN/Farm, 

17% enfermeiros ou pessoal da equipe de enfermagem, 25% médicos e 3% físicos. 

O número de pessoas monitoradas foi menor que o número de doses anuais, já 

que alguns desses profissionais trabalhavam em mais que um SMN, principalmente 

médicos e físicos. De 2005 a 2009, um grande número de médicos nucleares 

trabalhava em mais de um SMN, variando de 2 a 5 lugares. Os físicos, em geral, 

trabalham em 2 a 7 SMN diferentes. Um grande número de técnicos de medicina 

nuclear e enfermeiros ou técnicos de enfermagem trabalha em dois ou, no máximo, 

três SMN. Com o decorrer dos anos, o número de pessoas que trabalha em mais de 1 

SMN vem crescendo rapidamente, variando de 61 pessoas, em 2005, para 137 

pessoas, em 2009.  

Foi observado que a maior quantidade de dosímetros de extremidade 

cadastrados foi para os TecMN/Farm, que estão em maior número que as demais 

funções. Apesar do número de TecMN/Farm ser maior que o de físicos cadastrados, 

esta última função apresenta um percentual maior de usuários de monitores de 
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extremidade. Em média, 10% dos médicos, 35% dos TecMN/Farm, 27% dos Enf. e 

58% dos físicos de SMN RJ usam dosímetros de extremidade. 
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Figura 28. Número de trabalhadores monitorados em SMN RJ nos anos de 2005 a 2009   
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Figura 29. Percentual de trabalhadores monitorados em SMN RJ por ano, divididos por 
função    
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4.1.1. Dose Efetiva 

Nas figuras 30 a 34, estão apresentadas as distribuições percentuais das doses, 

divididas em classes (Tabela 8), por função, nos cinco anos analisados.  
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Figura 30. Histograma com a distribuição da dose efetiva anual externa pela função dos IOEs 
nos SMN RJ no ano de 2005  
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Figura 31. Histograma com a distribuição da dose efetiva anual externa pela função dos IOEs 
nos SMN RJ no ano de 2006 
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Figura 32. Histograma com a distribuição da dose efetiva anual externa pela função dos IOEs 
nos SMN RJ no ano de 2007   
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Figura 33. Histograma com a distribuição da dose efetiva anual externa pela função dos IOEs 
nos SMN RJ no ano de 2008  
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Figura 34. Histograma com a distribuição da dose efetiva anual externa pela função dos IOEs 
nos SMN RJ no ano de 2009  

A Tabela 12 mostra os valores máximos e médios de dose anual, medidos por 

dosímetros de tórax em cada função, nos anos de 2005 a 2009.  

Tabela 12. Doses máximas e médias (entre parênteses) anuais para 
tórax, em mSv, para cada função 

Ano 
Dose efetiva máxima e média em mSv 

Médico TecMN/Farm Enf. Físico 

2005 9,0 (0,8) 17,8 (2,9) 21,2 (2,7) 0,7 (0,1) 

2006 7,4 (0,6) 59,7 (3,3) 23,9 (2,1) 1,4 (0,4) 

2007 5,2 (0,5) 18,1 (2,9) 10,9 (1,8) 0,8 (0,1) 

2008

 

12,9 (0,6)

 

17,7 (2,6)

 

14,0 (1,8)

 

1,8 (0,1)

 

2009 15,9 (0,4) 35,8 (2,5) 19,8 (1,3) 1,2 (0,2) 

 

Nos histogramas das Figuras 30 a 34, verifica-se que o maior percentual de 

baixas doses é para médicos e outros, fato que se explica pelo pouco contato que 

estes têm, em geral, com os pacientes após ter sido administrado o radiofármaco e 

com os próprios radiofármacos durante as práticas dos SMN. Observou-se que as 

funções que receberam o maior número de altas doses foram TecMN/Farm e Enf., 

com alguns IOEs ultrapassando o limite de 20 mSv (limite de dose anual na média de 

5 anos), porém os TecMN/Farm são os que apresentaram um maior percentual de 

altas doses, ultrapassando até mesmo o limite anual de 50 mSv; fatos que podem ser 
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verificados nos histogramas das figuras 30 a 34 e Tabela 12. Quando médicos 

apresentam doses altas, estas podem ser devido ao fato de que médicos às vezes 

substituem o TecMN/Farm ou Enf., quando estes estão ausentes e também pelo fato 

de, às vezes,  fazerem a anamnese de pacientes que já foram injetados. 

Valores de doses médias anuais medidos no tórax para as funções de 

TecMN/Farm, Enf., Médico e Físico, nos anos de 2005 a 2009, estão apresentados 

sob forma de histograma na Figura 35.  

Na Tabela 12, assim como na Figura 35, pode-se observar que, no decorrer dos 

anos, existe uma leve tendência à redução da dose média em todas as funções. O 

valor da dose média dos TecMN/Farm e físicos tem um pequeno aumento em 2006, o 

que poderia ser devido ao aumento do uso e instalação de equipamentos PET nos 

SMN RJ. Com a introdução de um novo equipamento e radiofármaco resultando em 

fótons de maior energia, é possível que tenha havido um aumento da dose média até 

a otimização do uso daqueles, quando as doses começam a diminuir.  
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Figura 35. Dose média de tórax, em mSv, para cada função nos anos de 2005 a 2009  

Na Tabela 13, estão os percentuais de doses de tórax cujos valores foram 

maiores que os níveis e limites estabelecidos pela CNEN (nível de registro, limite para 

indivíduos do público, nível de investigação e limite de dose anual para IOEs) 

(CNEN,2005a, CNEN,2005c). No ano de 2005, pouco mais de 50% das doses foram 
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maiores que o nível de registro, e este valor tem diminuído a cada ano, atingindo 

35,3% em 2009. Considerando as medições no tórax como dose efetiva e comparando 

com os limites brasileiros de dose anual (CNEN,2005a), observou-se que existe uma 

tendência de redução das doses anuais maiores que os limites e níveis estabelecidos 

pela CNEN, exceto pelo ano de 2006, que apresentou um pequeno aumento nas 

doses, seguido de uma queda no ano seguinte.  

Tabela 13. Percentual de doses efetivas anuais de IOEs de SMN RJ em relação aos 
níveis estabelecidos pela CNEN 

Limites e níveis de dose (mSv) 2005 2006 2007 2008 2009 

=0,2 mSv (nível de registro) 50,3% 49,2% 45,5% 38,0% 35,3% 

=1 mSv (indivíduos do público) 27,1% 28,2% 26,7% 21,9% 18,3% 

=6  mSv (nível de investigação) 10,0% 8,1% 6,0% 6,1% 4,4% 

=20 mSv (limite de dose média 
anual para IOEs) 

0,15% 0,4% 0 0 0,1% 

 

A Figura 36 apresenta um histograma com a dose coletiva (item 2.1.2.9), em 

unidades de pessoa.mSv, para todas as funções, nos anos de 2005 a 2009. 

0,1

1

10

100

1000

2005 2006 2007 2008 2009

D
os

e 
co

le
ti

va
 (p

es
so

a 
. m

Sv
)

TítuloTecMN/Farm Enf. Médico Físico

Figura 36. Dose coletiva para todas as funções, nos anos de 2005 a 2009  

De acordo com as Figuras 28, 29, 35 e 36, onde estão apresentados, 

respectivamente, os histogramas do número de trabalhadores monitorados, percentual 
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de trabalhadores por função, dose média e dose coletiva, pode-se observar que, 

apesar do número de trabalhadores estar crescendo, a dose média tem diminuído a 

ponto de manter a dose coletiva aproximadamente constante, com pouca flutuação no 

decorrer dos anos.  

4.1.2. Dose de extremidade 

Na Figura 28 pode-se observar que, assim como o número total de 

trabalhadores, o número de profissionais que utilizam monitores de extremidade, tende 

a um aumento gradual. No ano de 2005, o banco de dados GDOSE tinha um total de 

665 doses de tórax e 114 doses de extremidade (representando aproximadamente 

17% dos dados de tórax) registradas para SMN RJ. No ano de 2009, esses valores 

aumentaram para 965 doses de tórax e 235 doses de extremidade (aproximadamente 

24% dos dados de tórax).  

As Figuras 37 a 41 mostram, na forma de histograma, o percentual de doses de 

extremidade de IOEs dos SMN RJ, divididas em classes (Tabela 9) e separadas pela 

função dos profissionais, nos anos de 2005 a 2009. 
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Figura 37. Distribuição da dose de extremidade anual pela função dos IOEs nos SMN RJ no 
ano de 2005  
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Figura 38.

 

Distribuição da dose de extremidade anual pela função dos IOEs nos SMN RJ no 
ano de 2006  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 0,2 25 50 75 100 >100

Fr
eq

uê
nc

ia
 (%

)

Dose equivalente de extremidade (mSv)

TecMN/Farm Enf.
Médico Físico
Outros

Figura 39. Distribuição da dose de extremidade anual pela função dos IOEs nos SMN RJ no 
ano de 2007  
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Figura 40. Distribuição da dose de extremidade anual pela função dos IOEs nos SMN RJ no 
ano de 2008  
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Figura 41. Distribuição da dose de extremidade anual pela função dos IOEs nos SMN RJ no 
ano de 2009  

A Tabela 14 mostra os valores máximos e médios de dose anual, medidos por 

dosímetros de extremidade em cada função, nos anos de 2005 a 2009. 
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Tabela 14. Doses máximas e médias (entre parênteses) anuais para 
extremidade, em mSv, para cada função 

Ano 

Dose equivalente de extremidade máxima e      
média, em mSv 

Med. TecMN/Farm Enf. Físico 

2005

 
16,2

 
(2,6)

 
71,0

 
(10,9)

 
20,6

 
(4,7)

 
10,1

 
(3,2)

 
2006 21,4 (2,3) 82,0 (13,1) 24,1 (4,9) 7,6 (3,1) 

2007 30,4 (6,0) 124,6 (14,5) 27,7 (4,7) 11,7 (2,8)

 

2008 44,7 (3,4) 92,6 (12,5) 25,5 (4,2) 10,2 (1,4)

 

2009 29,2 (3,2) 174,4 (13,0) 32,3 (4,0) 27,0 (5,0)

  

De acordo com a Tabela 14 e os histogramas das Figuras 37 a 41, observa-se 

que as maiores doses obtidas foram para os TecMN/Farm, algumas ultrapassando o 

nível de investigação de 150 mSv para extremidade, estabelecido pela CNEN 

(CNEN,2005a). Em segundo lugar, tanto no número de dosímetros utilizados, quanto 

na quantidade de doses, estão os Enf.. As doses mais altas obtidas por ambas as 

funções podem ser explicadas pelo fato de estas serem as que estão em contato mais 

próximo e por mais tempo com material radioativo que as demais funções.  

As quantidades de pulseiras e anéis dosimétricos utilizados por IOEs de SMN RJ 

nos anos de 2005 a 2009 estão representadas pelo histograma da Figura 42. Foram 

calculadas as médias das doses de anel e pulseira nos mesmos anos para cada 

função e colocadas sob a forma de histograma (Figura 43).  
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Figura 42. Quantidade de pulseiras e anéis dosimétricos utilizados por trabalhadores de SMN 
RJ nos anos de 2005 a 2009 
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Figura 43. Dose média estimada através do uso de anéis e pulseiras dosimétricas nos anos de 
2005 a 2009 para cada função  

De acordo com o histograma da Figura 42, o número de anéis utilizados por 

trabalhadores dos SMN RJ é superior ao de pulseiras dosimétricas, porém o número 

de pulseiras vem aumentando mais que o de anéis no período de 2005 a 2009. 

Analisando o histograma da Figura 43, observa-se que a dose média nas pulseiras é 

menor que a de anel para todas as funções, exceto a função outros, onde as doses de 

anel e pulseira têm valores semelhantes e aproximadamente zero. Como a pulseira 

dosimétrica fica localizada mais distante do material radioativo durante as 

manipulações, ela tende a subestimar a dose no ponto mais exposto da mão. Por este 

motivo, o aumento do número de usuários com pulseiras dosimétricas pode baixar a 

dose média de extremidade nos SMN, o que não retrata a situação real.  

Valores de doses médias anuais de extremidade, não diferenciando os 

dosímetros de anel e pulseira, para as funções de TecMN/Farm, Enf., Médico e Físico, 

nos anos de 2005 a 2009, estão apresentados sob forma de histograma na Figura 44. 

Na Figura 45 foram calculadas as doses totais (soma de todas as doses) para 

extremidade de cada função e colocadas sob a forma de histograma.  
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Figura 44. Dose média anual de extremidade, em mSv, para cada função nos anos de 2005 a 
2009  
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Figura 45. Dose total de extremidade para cada função, nos anos de 2005 a 2009  

De acordo com as Figuras 28, 29, 44 e 45, onde estão apresentados, 

respectivamente, os histogramas do número de trabalhadores monitorados, percentual 

de trabalhadores por função, dose média e dose total de extremidade, pode-se 
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observar que o número de trabalhadores que utilizam dosímetros de extremidade vem 

crescendo e a dose média vem oscilando, de modo que a dose total aumentou de 

2005 a 2006 e se manteve aproximadamente constante, com pouca flutuação no 

decorrer dos anos seguintes. Os físicos foram uma exceção, já que o número de 

profissionais, a dose média e, consequentemente, as doses coletivas tiveram um 

aumento considerável no ano de 2009. Esse fato pode ter se dado devido ao maior 

acúmulo de vários locais de trabalho para um mesmo profissional neste último ano. 

Na tabela 15, estão os percentuais de doses de extremidade cujos valores foram 

maiores que os níveis e limites estabelecidos pela CNEN (CNEN,2005).  

Tabela 15. Percentual de doses anuais de extremidade de IOEs de SMN RJ em relação aos 
níveis estabelecidos pela CNEN 

Limites e níveis de dose (mSv) 2005 2006 2007 2008 2009 

=0,2 mSv (nível de registro) 76,3% 70,6% 83,4% 70,8% 72,8% 

=50 mSv (indivíduos do público) 1,8% 5,9% 4,5% 4,2% 2,1% 

=150 mSv (nível de investigação) 0 0 0 0 0,4% 

 

As doses maiores que o nível de registro (0,2 mSv) foram superiores a 70% em 

todos os anos, apresentando um pico de 83,4% no ano de 2007. Comparando as 

doses de extremidades registradas no banco de dados com os limites brasileiros de 

dose anual (CNEN,2005a), observou-se que existe uma tendência de redução das 

doses anuais maiores que o limite de dose de pele para indivíduos do público 

estabelecidos pela CNEN. No ano de 2009, houve 1 caso com dose de extremidade 

maior que o nível de investigação (150 mSv), entretanto não houve registro maior que 

o limite anual de dose de extremidade para IOEs nos anos analisados.  

4.1.3. Comparação entre dose de extremidade e dose efetiva 

Considerando somente os IOEs que utilizam dosímetros de tórax e extremidade, 

construiu-se os histogramas das Figuras 46 e 47, que mostram, respectivamente, as 

razões das doses anuais de anel e pulseira dosimétrica pela dose efetiva anual, 

considerando a dose do tórax como 0,1 mSv quando esta é menor que o nível de 

registro.  
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0

5

10

15

20

25

0 1 10 20 30 40 50 100 >100

Fr
eq

uê
nc

ia
 (%

)

Razão pulseira/tórax

TecMN/Farm Enf.

Médico Físico

Figura 47. Histograma da razão da dose anual de pulseira dosimétrica pela dose efetiva nos 
SMN RJ nos anos de 2005 a 2009  

Quando o dosímetro de extremidade é corretamente usado por aqueles 

profissionais que manipulam, ou têm contato próximo das mãos com o material 

radioativo, a dose nas mãos tende a ser maior que a dose medida no tórax. Nos SMN 

RJ, aproximadamente 80% dos profissionais que utilizam anel e 76% dos que utilizam 
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pulseira manipulam diretamente o material radioativo. Baseando-se nos dados 

registrados no banco de dados, é possível afirmar que cerca de 35 % das doses de 

anel e 47% das doses de pulseira apresentaram valores menores ou iguais às doses 

de tórax e, consequentemente, cerca de 65% das doses medidas por anel e 53% das 

doses medidas por pulseira são maiores que as medidas no tórax (razão >1). Em 

alguns casos a dose medida pelo dosímetro de extremidade pode ser muito maior que 

a dose efetiva. Em 18,4% das doses medidas por anel e 8,6% das doses medidas por 

pulseira, observou-se que os valores foram 10 vezes maiores que a dose medida no 

tórax, o que reforça a necessidade de uma monitoração individual adicional. Observa-

se também que a pulseira dosimétrica pode subestimar a dose da parte mais exposta. 

Na Tabela 16 estão listados os percentuais dos números de doses de 

extremidade (sem discriminar os dosímetros de anel dos de pulseira) que são maiores 

que as doses de tórax, de acordo com as funções, nos SMN RJ, nos anos de 2005 a 

2009.  

Tabela 16. Percentual de doses de extremidade maiores que a dose 
efetiva de acordo com a função dos trabalhadores dos SMN RJ nos 
anos de 2005 a 2009 

Função Razão 
extremidade/tórax

 

% número 
de dose de 

extremidade

 

TecMN/Farm 

> 1 64,8 

= 10 18,1 

= 50 1,4 

Enf. 

> 1 64,8 

= 10 1,1 

= 50 0 

Médico 

> 1 53,4 

= 10 22 

= 50 1,7 

Físico 

> 1 64,4 

= 10 30,1 

= 50 2,7 

 

Com o auxílio das Figuras 46 e 47 e Tabela 16, pode-se observar que existe 

uma grande variação na razão entre as doses de extremidade e tórax para cada 

função. Entretanto, pode-se afirmar que as maiores razões, ou seja, onde as doses de 

anel ou pulseira foram muito maiores que as doses de tórax, foram obtidas para os 
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TecMN/Farm, o que era esperado, já que estes, em grande parte dos SMN RJ, 

preparam o material radioativo para ser administrado aos pacientes, mantendo contato 

próximo com os radionuclídeos. Cerca de 65% dos TecMN/Farm e Enf. que utilizam 

dosímetro de extremidade, receberam doses em suas extremidades maiores que no 

tórax (razão maior que 1), sendo que para 18,1% e 1,1% dos TecMN/Farm e Enf., 

respectivamente, essa razão extremidade/tórax foi maior que 10. Não havendo, para a 

última função, casos onde a razão extremidade/tórax foi maior que 50. Para os 

TecMN/Farm, houve 3 casos onde a razão foi maior que 100, sendo que em um 

desses casos, a razão foi aproximadamente 350. Para 53,4% dos médicos, esta razão 

foi maior que 1 e para 22%, foi maior que 10. Físicos também precisam manter um 

contato próximo com os radionuclídeos durante algumas tarefas, tais como na 

preparação de fontes para realizar o controle de qualidade dos equipamentos e 

eventuais pesquisas com objetos simuladores, na gerência de rejeitos radioativos e 

em alguns procedimentos de descontaminação. Aproximadamente 64% dos físicos 

apresentaram doses nas extremidades maiores que no tórax (razão >1), cerca de 10% 

e 2,7% apresentaram, respectivamente, doses de extremidade 10 e 50 vezes maiores 

que a dose efetiva.  

4.2. Resultados da avaliação da distribuição de doses ocupacionais em algumas 

atividades de MN 

4.2.1. Serviço de cintilografia 

No Serviço de cintilografia analisado, foram avaliados técnicos de medicina 

nuclear e pessoal da enfermagem durante a realização de 17 práticas de preparação 

do radiofármaco, 16 práticas de injeção para exame em repouso e 4 de injeção para 

exame com esforço físico. Todas essas práticas foram avaliadas em 1 dia de trabalho, 

no mesmo dia da chegada do gerador de 99Mo/99mTc com atividade de 2000 mCi. As 

Figuras 48, 49 e 50 mostram a planilha da Figura 26 preenchida com os dados 

coletados durante as práticas de preparação do radiofármaco, injeção deste para 

exame em repouso e para exame com esforço físico, respectivamente.    
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Figura 48. Planilha de análise das doses preenchida durante a prática de preparação do 
radiofármaco em um SMN RJ  

 

Figura 49. Planilha de análise das doses preenchida durante a prática de injeção do 
radiofármaco para exame em repouso em um SMN RJ  
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Figura 50. Planilha de análise das doses preenchida durante a prática de injeção do 
radiofármaco para exame com esforço físico em um SMN RJ  

A Tabela 17 apresenta os resultados obtidos com os TLDs nas avaliações de 

dose durante as práticas de preparação do radiofármaco e injeção deste na fase de 

repouso e esforço físico, nos diversos pontos avaliados, divididos pelo número de 

procedimentos em cada prática.   

Tabela 17. Dose ocupacionais, em mSv, por procedimento, nas práticas de 
preparação e injeção nas fases de repouso e esforço no SMN RJ 

Ponto 
Monitorado 

Preparação

 

Injeção repouso

 

Injeção esforço

 

Hp(0,07) (mSv)

 

Dose Dose

 

Dose

 

A 0,41

 

± 0,05 0,038

 

± 0,006 0,009

 

± 0,003 

B 0,74

 

± 0,13 0,068

 

± 0,011 0,016

 

± 0,003 

C 0,55

 

± 0,13 0,038

 

± 0,006 0,013

 

± 0,003 

D 0,54

 

± 0,10 0,040

 

± 0,008 0,011

 

± 0,003 

E 0,39

 

± 0,06 0,022

 

± 0,004 0,010

 

± 0,003 

F 0,41

 

± 0,05 0,017

 

± 0,004 0,009

 

± 0,003 

G 0,30

 

± 0,13 0,016

 

± 0,008 0,009

 

± 0,003 

H 0,23

 

± 0,03 0,010

 

± 0,001 0,009

 

± 0,003 

I - 0,005

 

± 0,001 0,006

 

± 0,003 

Tórax 
Hp(10) (mSv)

 

0,004

 

± 0,001 0,003

 

± 0,001

 

0,003

 

± 0,002
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A Figura 51 mostra a distribuição de dose, por procedimento, nas mãos do 

TecMN e enfermeiro, respectivamente, durante práticas de preparação e injeções nas 

fases de repouso e esforço, em um SMN RJ. 
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Figura 51. Distribuição de dose na mão de TecMN/Farm e Enf. durante a realização das 
práticas de preparação e injeção de radiofármaco em procedimentos de cintilografia  

Como já esperado, as doses no tórax, avaliadas em cada procedimento, tanto na 

preparação quanto nas injeções, foram muito menores do que nas mãos. A dose nos 

dedos, durante a preparação, é duas ordens de grandeza maior do que no tórax, e nos 

procedimentos de injeção, no máximo uma ordem. Isso confirma que, no caso desses 

profissionais, a monitoração individual de extremidade adicionalmente ao monitor de 

tórax é recomendável. Na prática de preparação, as maiores doses, obtidas para o 

meio do dedo indicador (ponto B) e base do mesmo (ponto C), foram, 

respectivamente, cerca de 170 e 130 vezes maiores que a dose no tórax. 

Nas mãos, normalmente as doses recebidas durante a preparação do 

radiofármaco foram maiores do que nos processos de injeção, em alguns casos, 

chegando a valores 55 vezes maiores. As maiores doses foram obtidas também no 

dedo indicador, principalmente no ponto mais próximo à ponta do dedo.  

O dosímetro que media o pulso (ponto I) do TecMN que realizava a prática de 

preparação foi perdida durante as medições, portanto a dose no ponto onde é utilizada 

a pulseira não pode ser avaliada nesta prática. Em alguns casos, levando-se em 

consideração tanto a preparação quanto a injeção do radiofármaco, o ponto com a 

maior dose avaliada recebeu dose aproximadamente 3 vezes maior que o ponto onde 

normalmente são utilizados os anéis dosimétricos (E – base do dedo médio) e até 13 
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vezes maior que o ponto onde são utilizadas as pulseiras dosimétricas (I - pulso). Com 

esses dados, é possível afirmar que o uso de pulseira dosimétrica não é o método 

mais adequado para a monitoração de extremidade de IOEs de SMN convencionais. 

Deve-se, também, ter atenção quanto à localização do anel dosimétrico, pois a dose 

na extremidade tende a ser bastante variável, podendo subestimar a região da pele da 

mão que recebe a maior dose. 

Com base nos dados da Tabela 17, pode-se concluir que a dose na região mais 

exposta da mão dos profissionais monitorados é subestimada, já que estes utilizavam 

pulseiras como dosímetros de extremidade.  

Com os dados da Tabela 17, foi feita uma extrapolação de dose potencial anual 

para os profissionais avaliados no SMN RJ. No caso do TecMN, foi considerado que o 

mesmo trabalha 2 vezes por semana neste SMN e realiza cerca de 1500 

procedimentos de preparação de radiofármacos por ano. Foi considerado que tanto o 

enfermeiro, que realiza as injeções na fase de repouso quanto o que realiza injeções 

na fase de esforço, trabalham 3 vezes por semana neste SMN e realizam, 

respectivamente, cerca de 2100 e 530 procedimentos de injeção por ano, sendo estes 

números de procedimentos bem representativos dos SMN RJ. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 18. Não serão apresentadas as incertezas, já que estes 

dados são estimados a partir de extrapolações das doses anuais dos IOEs dos SMN 

do RJ.  

Tabela 18. Estimativa de dose ocupacional anual para os profissionais avaliados 
em procedimentos de preparação e injeção em um SMN no RJ 

Posição na 
figura 

Estimativa de dose anual (mSv)

 

Preparação

 

(TecMN/Farm)

 

Injeção repouso

 

(Enf.)

 

Injeção esforço

 

(Enf.)

 

A 610

 

80

 

5

 

B 1107

 

144

 

9

 

C 827

 

79

 

7

 

D 810

 

83

 

6

 

E 585

 

47

 

5

 

F 616

 

36

 

5

 

G 443

 

33

 

5

 

H 347

 

20

 

5

 

I -

 

10

 

3

 

Tórax 6

 

5

 

2
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De acordo com a estimativa anual realizada, é possível que, para TecMN 

durante a prática de preparação do radiofármaco, as doses dos 6 primeiros pontos 

(pontos A - polegar ao F – meio do dedo anelar) ultrapassem o limite de dose anual 

para extremidade e pele (500 mSv/ano) (CNEN,2005a, ICRP,2007), podendo ser mais 

de duas vezes maior que esse limite, como é o caso do ponto B (meio do dedo 

indicador). Vale ressaltar que o TecMN avaliado estava em fase de treinamento e, 

portanto, tinha pouca experiência. Possivelmente, um profissional com experiência 

maior realizaria os procedimentos com maior velocidade, reduzindo o valor da dose 

em sua extremidade. 

Para os profissionais que realizam as práticas de injeção, as doses foram 

menores, com nenhuma delas alcançando o limite de dose anual para extremidade e 

pele. No ponto B (meio do dedo indicador), para enfermeiros que injetam na fase de 

repouso, o valor da dose pode se aproximar de 150 mSv, que é o nível de 

investigação anual para extremidades e pele (CNEN,2005c, ICRP,2007). No pulso 

(ponto I), a dose fica muito abaixo do limite de investigação para pele. Considerando, 

para as três práticas analisadas, o valor de HP(10) medido no tórax, como estimativa 

da dose efetiva, este pode ultrapassar o nível de investigação (6 mSv/ano) para o 

profissional que realiza a prática de preparação, mas não o limite anual de dose 

efetiva.   

4.2.2. Serviço de PET 

No Serviço de PET/CT, foram avaliados 6 procedimentos de preparação e 6 de 

injeção, todos realizados por um mesmo técnico em medicina nuclear. As Figuras 52 e 

53 mostram a planilha da Figura 26 preenchida com os dados coletados durante as 

práticas de fracionamento do radiofármaco e injeção deste, respectivamente, para 

exame de PET no RJ.  
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Figura 52. Planilha de análise das doses preenchida durante a prática de fracionamento do 
radiofármaco em um Serviço de PET no RJ   

 

Figura 53. Planilha de análise das doses preenchida durante a prática de injeção do 
radiofármaco em um Serviço de PET no RJ  

A Tabela 19 apresenta os resultados obtidos nas medições com os TLDs, em 

mSv, nos diversos pontos avaliados, divididos pelo número de procedimentos.    
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Tabela 19 – Dose ocupacionais, em mSv, por procedimento, nas 
práticas de preparação e injeção no serviço de PET/CT avaliado no RJ  

Ponto 
Monitorado 

Preparação

 
Injeção

 
Hp(0,07) (mSv)

 
Dose

 
Dose

 
A 0,36

 
± 0,05 0,19

 
± 0,03 

B 0,49

 
± 0,07 0,34

 
± 0,04 

C 0,45

 

± 0,07 0,27

 

± 0,04 

D 0,33

 

± 0,05 0,21

 

± 0,03 

E 0,32

 

± 0,04 0,20

 

± 0,03 

F 0,25

 

± 0,03 0,09

 

± 0,01 

G 0,23

 

± 0,04 0,09

 

± 0,02 

H 0,19

 

± 0,02 0,06

 

± 0,01 

I 0,08

 

± 0,01 0,03

 

± 0,003 

Tórax 
Hp(10) (mSv)

 

0,001

 

± 0,002 0,010

 

± 0,003 

 

A Figura 54 mostra a distribuição de dose na mão do técnico em medicina 

nuclear, por procedimento, durante a preparação e injeção do radiofármaco, em um 

Serviço de PET/CT.  

0

0,2

0,4

A B C D E F G H I

H
p(

0,
07

) (
m

Sv
)

Ponto Monitorado

Preparação

Injeção

   

Figura 54. Distribuição da dose na mão do TecMN/Farm durante a realização das práticas de 
preparação e injeção de radiofármaco em procedimentos de PET/CT  

Como já esperado, as doses de tórax, avaliadas em cada procedimento, tanto na 

preparação quanto na injeção, foram muito menores do que nas mãos. No caso da 

preparação, o tórax é blindado pelo anteparo na frente da bancada de manipulação, 
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sendo sua dose ainda menor do que na injeção, onde não existe blindagem adicional. 

A dose nos dedos, durante a preparação, é duas ordens de grandeza maior do que no 

tórax, e no procedimento de injeção, uma ordem. Neste caso, a monitoração individual 

de extremidade adicionalmente ao monitor de tórax é sempre recomendável. 

Nas mãos, normalmente as doses recebidas durante o fracionamento do 

radiofármaco foram maiores do que no processo de injeção, em alguns casos, 

chegando a valores 3,5 vezes maiores. As maiores doses foram obtidas no dedo 

indicador, principalmente no ponto mais próximo à ponta do dedo (ponto B).  

Em alguns casos, levando-se em consideração tanto a preparação quanto a 

injeção do radiofármaco, o ponto com a maior dose avaliada (ponto B) recebeu dose 

aproximadamente 2 vezes maior que o ponto onde normalmente são utilizados os 

anéis dosimétricos (E – base do dedo médio) e até 12 vezes maior que o ponto onde 

são utilizadas as pulseiras dosimétricas (ponto I). Com esses dados, é possível afirmar 

que o uso de pulseira dosimétrica não é o método mais adequado para a monitoração 

de extremidade de IOEs de PET/CT. Assim como em SMN convencionais, deve-se, 

também, ter atenção quanto à localização do anel dosimétrico para não subestimar a 

dose de extremidade.  

Assim como os profissionais que realizavam exames de cintilografia, pode-se 

concluir que a dose na região mais exposta da mão do profissional monitorado é 

subestimada, já que este utilizava pulseira como dosímetro de extremidade. 

Com os dados da Tabela 19, foi feita uma extrapolação de dose potencial anual 

para o técnico avaliado no RJ, considerando que o mesmo trabalha 2 vezes por 

semana e realiza cerca de 530 procedimentos de preparação e a mesma quantidade 

de injeções por ano. Os resultados estão apresentados na Tabela 20. Não serão 

apresentadas as incertezas, já que estes dados são extrapolações bastante grosseiras 

das doses anuais dos IOEs dos Serviços de PET do RJ. 

De acordo com a estimativa anual realizada, é possível que as doses dos 7 

primeiros pontos (pontos A - polegar ao G- base do dedo anelar) ultrapassem o nível 

de investigação anual para extremidade (150 mSv/ano) (CNEN,2005c, ICRP,2007), 

podendo ser cerca de três vezes maior que este limite, como é o caso dos pontos B e 

C (meio e base do dedo indicador, respectivamente). No pulso (ponto I), a dose fica 

abaixo do limite de investigação para pele (150 mSv/ano). Considerando, o valor de 

HP(10) medido no tórax (ponto J) como estimativa da dose efetiva, este ultrapassa o 

nível de investigação(6 mSv/ano), mas não o limite anual de dose efetiva.  
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Tabela 20. Estimativa de dose ocupacional anual para o técnico avaliado 
em procedimentos de preparação e injeção em um Serviço de PET no RJ. 

Posição na 
figura 

Estimativa de dose anual (mSv)

 
Preparação

 
Injeção

 
Total

 
A 192 101 292 
B 262 181 443 
C 237 144 381 
D 173 112 285 
E 169 109 278 
F 130 48 178 
G 122 47 169 
H 101 30 131 
I 42 15 57 

Tórax 1 7 8 

 

Comparando os dados das Tabelas 17 e 19, é possível afirmar que as doses 

obtidas por TecMN na prática de preparação em SMN convencionais são maiores que 

em serviços de PET. Essa diferença pode ser explicada devido a alguns técnicos 

pegarem o frasco contendo 99mTc diretamente na mão, sem a blindagem. Uma outra 

explicação seria os TecMN dos SMN convencionais passarem mais tempo 

manipulando o material radioativo durante a preparação; em serviços PET o 

radiofármaco já vem pronto, somente precisando ser fracionado. Nas práticas de 

injeção, apesar de o TecMN utilizar protetor na seringa, os valores de dose obtidos no 

PET são maiores que os obtidos no SMN com SPECT, tanto na extremidade quanto 

no tórax.  

4.3. Comparação entre dados de dosimetria ocupacional externa de SPECT e 

PET  

De acordo com a avaliação dos dados do sistema GDOSE de 2005 a 2009, a 

dose média anual de corpo inteiro para TecMN/Farm foi de 2,84 mSv, com dose 

máxima de 59,7 mSv e para os Enf., a dose média anual foi de 1,94 mSv, com dose 

máxima de 23,9 mSv. A dose nos TecMN/Farm foi bastante variável pois as funções 

destes profissionais nos SMN RJ são bastante diversificadas, já que em Serviços onde 

não há presença de um farmacêutico, o TecMN é quem realiza tanto a preparação dos 

radiofármacos quanto o posicionamento do paciente e a aquisição das imagens, 

recebendo uma dose maior do que a do farmacêutico, que somente prepara as doses. 
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No banco de dados do Sistema GDOSE não há distinção entre os profissionais 

que trabalham em serviços de cintilografia e PET, não sendo possível fazer uma 

análise da dose dos IOEs para cada um destes tipos de Serviço. Os dados obtidos nas 

medições das doses ocupacionais de trabalhadores de 2 Serviços de Medicina 

Nuclear do Rio de Janeiro, sugerem que as doses para técnicos em medicina nuclear 

em procedimentos de preparação dos radiofármacos em SPECT são maiores que em 

PET. O contrário acontecendo na prática de injeção, onde o trabalhador que injeta o 

radiofármaco no paciente em procedimentos de SPECT apresentou doses menores 

que o de PET. Segundo Covens et al (2007), as doses de PET tendem a ser maiores 

que as de SPECT, tanto na prática de preparação, quanto na prática de injeção do 

radiofármaco, diferentemente do encontrado neste trabalho. Uma das razões pode ser 

a pouca experiência do técnico em medicina nuclear que realizou a preparação do 

radiofármaco no serviço de cintilografia avaliado. 

De acordo com as doses medidas e avaliadas nos SMN RJ, verificou-se que 

normalmente a prática de preparação gera doses maiores que a administração dos 

radiofármacos, considerando um mesmo tipo de Serviço (cintilografia ou PET). As 

principais razões que contribuem para isto são: as atividades manipuladas para a 

preparação são maiores que as manipuladas para administração dos radiofármacos e 

os tempos necessários para preparar os radiofármacos são maiores que os tempos 

necessários para administrá-los. 

Existe uma grande variação na distribuição da dose nas mãos. Em 

procedimentos de medicina nuclear convencionais, as doses nas mãos dos 

TecMN/Farm variaram entre 3,9 e 12,6  mSv por dia de trabalho (com 17 

procedimentos por dia); para Enf. que injetam em procedimentos de repouso, variaram 

de 0,07 a 1,1 mSv por dia (16 procedimentos por dia) e para Enf. que injetam em 

procedimentos de esforço físico, variaram entre 0,03 e 0,06 mSv por dia (4 

procedimentos por dia). Em procedimentos de PET as doses nas mãos do 

TecMN/Farm variaram entre 0,47 e 2,97 mSv por dia no procedimento de 

fracionamento do radiofármaco (6 procedimentos por dia) e entre 0,17 e 2,04 mSv por 

dia no procedimento de injeção (6 procedimentos por dia). Essa grande variação da 

dose encontrada neste trabalho também foi verificada em outros trabalhos 

(VANHAVERE et al,2006, WHITBY e MARTIN,2003, COVENS et al,2007, WRZESIEN 

et al,2008, MERCE et al,2011, TANDON et al,2007). A distribuição das doses também 

varia muito dependendo da geometria, tal como a forma de segurar a seringa. Com 

relação à dose média anual de extremidade, de acordo com a análise dos dados de 

SMN RJ feita no sistema GDOSE (não fazendo distinção entre dosímetros de anel e 
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pulseira), os TecMN/Farm receberam 12,8 mSv, com dose máxima de 174,4 mSv. 

Enfermeiros receberam dose média de 8,34 mSv, com dose máxima de 32,3 mSv. Os 

valores do banco de dados foram menores que os medidos com TLDs nos SMN RJ, o 

que pode indicar que esses profissionais não utilizam os dosímetros de extremidade 

ou os utilizam em um local que não representa o de maior dose. 

Neste trabalho, observou-se que a posição do dosímetro nas mãos é importante 

para obter uma estimativa correta da dose de extremidade. As posições de dosímetro 

de extremidade usadas normalmente na rotina dos SMN RJ não são representativas 

na monitoração da dose das mãos, já que a posição monitorada no pulso, por 

exemplo, que tem sido bastante usada nos procedimentos de rotina de SMN RJ, é o 

ponto menos exposto da mão. Os pontos que frequentemente recebem as maiores 

doses são os mais próximos às pontas dos dedos indicador e polegar, como já tinha 

sido observado na literatura (VANHAVERE et al,2006, WHITBY e MARTIN,2003, 

WRZESIEN et al,2008, MERCE et al,2011, TANDON et al,2007). Como o uso de 

dosímetro próximo à ponta do dedo indicador é inviável na prática e há uma grande 

variedade de geometrias quando diferentes profissionais realizam a mesma prática, é 

difícil a padronização para a escolha do ponto a ser monitorado. Neste trabalho, 

observou-se que o uso do anel dosimétrico na base do dedo indicador talvez seja uma 

alternativa razoável, mesmo tendo apresentado uma dose de até 2 vezes menor que a 

do ponto mais exposto em procedimentos com 18F e cerca de 1,5 vez menor em 

procedimentos com 99mTc.  

Durante a realização deste trabalho foi verificado que, em alguns casos, a mão 

dominante pode não ser a que recebe maior dose. Isto já foi observado por Wrzesien 

et al (2008) e Covens et al (2007). Whitby e Martin (2003), em seu trabalho, afirmaram 

que a parte mais exposta do trabalhador é o dedo indicador da mão dominante, mas 

que isso não é regra, já que a localização da maior dose depende da forma como o 

profissional segura a seringa e o frasco. Como continuação deste trabalho, novas 

avaliações serão realizadas, incluindo medições em ambas as mãos e maior 

quantidade de profissionais.  
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CAPÍTULO 5  

Conclusões  

Observou-se que o número de profissionais monitorados com dosímetro de tórax 

vem aumentando gradativamente no decorrer dos anos, assim como o número de 

usuários de dosímetros de extremidade, que estimam a dose equivalente de pele nas 

mãos. Cerca de 30% destes IOEs usam monitores de extremidade (anéis ou pulseiras) 

além do dosímetro de tórax. Atualmente, o número de anéis dosimétricos usados 

pelos IOEs de SMN RJ é maior que o número de pulseiras dosimétricas, porém o 

número de pulseiras vem aumentando mais que o de anéis no período avaliado.  

O maior percentual de registro de baixas doses efetivas registradas é de 

médicos, que têm pouco contato com os pacientes injetados e não manipulam os 

radiofármacos. As maiores doses foram obtidas para técnicos, farmacêuticos e 

pessoal da enfermagem. Entre 2005 e 2009, verificou-se uma leve tendência de 

redução da dose média para todas as funções e dose coletiva constante, devido ao 

aumento do número de profissionais de SMN RJ. 

A dose efetiva média anual para técnicos e farmacêuticos registrada foi de 

2,84 mSv, com dose máxima de 59,7 mSv, maior do que o limite anual estabelecido 

pela CNEN (2005c); e de 1,94 mSv, com máximo de 23,9 mSv, para enfermeiros. A 

dose equivalente média anual de extremidade para técnicos e farmacêuticos foi de 

12,8 mSv, enquanto que para enfermeiros foi de 4,5 mSv. Nenhum valor foi maior que 

o limite de dose equivalente anual para extremidade (500 mSv). Cerca de 60% das 

doses de extremidade registrados são maiores que a dose efetiva, e destas, em torno 

de 15% chega a ser mais do que 10 vezes maior. Apenas um IOE recebeu, em 2009, 

uma dose equivalente anual na mão maior do que o nível de investigação, de 150 mSv 

(CNEN,2005c). 

Em SMN, as doses em IOEs podem ser altas, principalmente nas mãos, o que 

justifica uma preocupação constante de otimização da radioproteção e 

acompanhamento realístico das doses individuais. As exposições externas podem ser 

minimizadas, por exemplo, por meio de treinamento dos IOEs e blindagens adicionais 

a fim de reduzir as doses durante os procedimentos.  

A distribuição da dose nas mãos varia muito, de pessoa a pessoa, dependendo 

de como o IOE segura a seringa ou o frasco com o radiofármaco, e conforme sua 

experiência, o que faz com que os resultados destas medições devam ser 
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interpretados apenas como tendências e não como valores padrões. De qualquer 

maneira, os resultados comprovam que o monitor de extremidade é sempre 

recomendável para os IOEs que realizam práticas de preparação e injeção de 

radiofármacos em SMN e que a posição do dosímetro nas mãos é muito importante 

para obter uma estimativa correta da dose de extremidade. Pulseiras não são bons 

dosímetros para IOEs de SMN.  

Como os dosímetros de extremidade usados normalmente na rotina dos SMN RJ 

são anéis posicionados na base do dedo médio ou pulseiras, no pulso, as doses 

avaliadas por eles não são representativas da maior dose de pele das mãos. Todos os 

valores de dose equivalente de extremidade registrados no GDOSE subestimam a 

dose equivalente nas mãos. Desta forma, além da necessidade de obrigatoriedade de 

uso de dosímetros de extremidade para IOEs de SMN, é necessária uma reavaliação 

do tipo e posicionamento destes. Já que usar dosímetro na ponta do dedo indicador, 

que recebe as maiores doses, é inviável, o uso do anel dosimétrico na base deste 

dedo pode ser uma alternativa, mesmo podendo receber dose até 2 vezes menor que 

sua ponta.  

Durante este trabalho, foi verificado também que a mão dominante nem sempre 

é a que se localiza mais perto da fonte, ou seja, a mais exposta. Recomenda-se serem 

realizadas avaliações complementares às apresentadas neste trabalho, tais como 

medições em ambas as mãos e em maior número de IOEs de SMN, para identificar o 

melhor local para uso de dosímetros de extremidade e, talvez, propor fatores de 

correção para melhor estimar a dose equivalente de mão. 

Como resultado deste trabalho, nos SMN onde foram feitas as avaliações, já 

houve uma modificação tanto do tipo de dosímetro utilizado pelos IOEs, quanto da 

posição onde o dosímetro é usado, passando de pulseira dosimétrica para anel 

localizado na base do dedo indicador.  
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