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RESUMO 

 

Com o objetivo de investigar o desempenho das medições de rotina nos ativímetros 

dos serviços de medicina nuclear, o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes/Instituto de Radioproteção e Dosimetria (LNMRI/IRD), no Brasil, vem 

conduzindo, desde 1998, um programa de intercomparação para medições de atividade de 

radiofármacos administrados em pacientes de medicina nuclear. A partir do resultado do 

desempenho, são determinados fatores de correção para a atividade a fim de avaliar com 

melhor exatidão a atividade administrada aos pacientes.   

Neste trabalho o fator de correção é determinado pela razão entre a atividade lida no 

ativímetro do SMN e a atividade determinada pelo LNMRI, que é considerada como 

verdadeira ou de referência. Para que a atividade administrada ao paciente não seja nem maior 

e nem menor que o valor adequado, é fundamental que as calibrações dos ativímetros estejam 

rastreadas aos padrões dos laboratórios nacionais de metrologia, de modo a não expor os 

pacientes a doses desnecessárias de radiação.   

Com os valores das atividades corrigidas, pode-se empregar estes valores para 

calcular, com maior exatidão, a dose efetiva recebida pelo paciente, bem como o risco de 

indução de câncer. Neste trabalho foram avaliadas atividades administradas em 1496 

pacientes adultos e 134 pediátricos de três SMN do Brasil, em diferentes exames de 

diagnóstico utilizando 99mTc e 131I. Observou-se uma diferença considerável entre a atividade 

administrada e a atividade corrigida de até 30% e 13% acima do valor de referência, 

respectivamente, para o 131I e 99mTc, resultando em uma diferença considerável entre a 

atividade administrada e a atividade corrigida. As consequências desta diferença não são 

muito críticas, pois a atividade corrigida foi inferior a atividade lida no ativímetro antes da 

administração, causando assim uma dose efetiva inferior nos pacientes. Porém, essa redução 

na atividade pode acarretar em problemas na obtenção da imagem e, consequentemente, 

falhas no diagnóstico.  
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ABSTRACT 

 

In order to investigate the performance of routine measurements in nuclear medicine 

services, LNMRI/IRD has been conducting, since 1998, a comparison program of activity 

measurements of radiopharmaceuticals administered to patients in nuclear medicine. 

Correction factors are determined from the result of performance analysis in order to 

determine with better accuracy the activity to be administered to the patients.  

 

The present study shows how the correction factor is determined by the ratio between 

the measurement of the activity at the nuclear medicine center and the activity determined by 

the LNMRI, which is adopted as reference. It is essential that the dose calibrator be calibrated 

with standards traceable to national metrology laboratories, so that the activity administered to 

the patient is neither greater nor smaller than the appropriate value. The corrected values of 

the activities can be used to calculate with greater accuracy the effective doses received by the 

patients as well as the risk of cancer.  

 

Information related to radiopharmaceuticals and administered activities, type of exams 

and patient data of three Brazilian hospitals were collected for 1496 adults and 134 children 

submitted to diagnostic exams employing 99mTc and 131I. Results showed up to a considerable 

difference between the administered activity and the corrected activity until 30% and 13% 

above the reference value, respectively, for the 131I and 99mTc was detected. The consequences 

of these differences were not very critical in this study since the activity measured in dose 

calibrator before administration was lower than the corrected activity, thus causing a lower 

effective dose in patients. However, this reduction in activity may result in problems in 

obtaining the image and consequently, failure diagnosis, delaying correct diagnosis. On the 

other hand, the overestimation would be worse, mainly in therapeutic applications, because an 

unnecessarily high absorbed dose would be delivered to the patient.  
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1 Introdução 

 

Medicina nuclear é uma especialidade que visa, principalmente, o diagnóstico de 

doenças. Apresenta vantagens como o fato de possibilitar a análise da funcionalidade, fluxo, 

distribuição de fluidos, tamanho e contorno dos órgãos, além de permitir a detecção precoce 

de doenças que não são diagnosticadas em outros exames, assim fazendo com que a chance de 

um prognóstico bem sucedido seja maior. 

Os métodos aplicados pela medicina nuclear são relativamente seguros e indolores e 

envolvem a administração de pequena quantidade de radiofármacos, onde um radionuclídeo é 

agregado a um fármaco, responsável por levar esse radionuclídeo ao órgão alvo. A quantidade 

de material radioativo introduzido é controlada, de forma que o exame seja eficiente, mas que 

apresente riscos mínimos ao paciente relativos ao desenvolvimento de um câncer posterior. 

Os exames de diagnóstico em medicina nuclear são indicados quando há danos 

fisiológicos principalmente, em órgãos como coração, tireoide, fígado, rins e pulmões e, por 

meio de seus exames é possível diagnosticar uma patologia ou câncer até nos estágios mais 

iniciais. Alguns radiofármacos também são utilizados para fins terapêuticos, como, por 

exemplo, para tratamento de tumores, hipertireoidismo e diminuição de dor devido a alguns 

tipos de câncer. 

Cada exame realizado necessita de um determinado volume e atividade de 

radiofármaco. A Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) e a European 

Association of Nuclear Medicine (EANM), através de seus protocolos, estabelecem as 

atividades de referência para exames de diagnósticos empregando diferentes radionuclídeos 

associados a diferentes técnicas e fármacos. Dentre os principais radioisótopos utilizados na 

medicina nuclear, estão o 99mTc, utilizado em cerca de 90% dos exames de diagnóstico, e o 
131I , comumente aplicado nas investigações da tireóide ou para tratamento de câncer e 

hipertireoidismo. 

 

A medida da atividade de uma solução radioativa a ser administrada é obtida por meio 

do uso do medidor denominado ativímetro. Para que a atividade a ser administrada não seja 
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nem maior e nem menor que o valor adequado, é fundamental que as calibrações sejam 

rastreadas aos padrões dos laboratórios nacionais de metrologia, de modo a não expor os 

pacientes a doses desnecessárias. A exatidão necessária para a medida de atividade de 

diferentes radionuclídeos é especificada por organismos com responsabilidades legais nesta 

área, por meio de normas ou recomendações.  

No Brasil, a exatidão requerida está estabelecida na Resolução CNEN NN- 3.05 da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde testes de exatidão com fontes padrão (133Ba, 
57Co e 137Cs) admitem desvios de até ±10%, com um nível de confiança de 90% (CNEN, 

2013). 

Os ativímetros são calibrados pelos fabricantes com padrões em geometrias definidas 

e qualquer alteração nestas especificações pode gerar uma leitura significativamente diferente 

da atividade correta. Deve-se considerar que os valores desses fatores de correção dependem 

da energia dos fótons emitidos pelos radionuclídeos. Além disso, é importante que se conheça 

os fatores de dependência de cada recipiente tais como: o volume do líquido, espessura do 

frasco  e a geometria do suporte.  

A fim de investigar o desempenho em qualidade das medições de rotina dos serviços 

de medicina nuclear (SMN), o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 

do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (LNMRI/IRD) vem conduzindo um programa de 

intercomparação para medições de atividade de radiofármacos administrados em pacientes de 

medicina nuclear. O programa é importante para garantir a confiabilidade dos resultados e 

promover o controle de qualidade, pois a literatura mostra que alguns desses equipamentos 

mal calibrados, ou com intervalos de tempo muito longos entre as calibrações, apresentam 

valores errôneos das medidas das atividades, podendo submeter os pacientes a doses de 

radiação desnecessárias ou insuficientes, prejudicando a qualidade da imagem (TAUHATA, 

2008). 

 

O valor da atividade determinado pelo ativímetro do SMN pode envolver falhas e 

incertezas de medição, muitas vezes desconhecidas pelo SMN, tendo consequências no 

resultado do exame, no cálculo da dose efetiva e na estimativa de risco de surgimento de 

câncer.  
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O propósito deste trabalho é estimar com maior exatidão a dose efetiva recebida por 

pacientes em diferentes procedimentos de medicina nuclear, a partir da utilização de fatores 

de correção para a atividade administrada nos pacientes. Os fatores de correção são obtidos 

baseados no histórico de desempenho apresentados pelos SMN durante o período que 

participaram do programa de comparação do LNMRI. Com isso pode-se determinar fatores de 

correção para a atividade para cada radioisótopo utilizado, e incorporar esses fatores nas 

medições rotineiras dos SMN, a fim de determinar com melhor exatidão a atividade a ser 

administrada e, consequentemente, o risco de indução de câncer associado a diferentes 

procedimentos de diagnóstico. 
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2 Fundamentos Teóricos 

2.1 – Medicina nuclear 

A medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza compostos radioativos 

para avaliar a morfologia e funcionalidade de órgãos e tecidos, proporcionando a prevenção e 

identificação de doenças e anomalias, sendo possível o diagnóstico precoce e a identificação 

do melhor tratamento. 

As imagens obtidas na medicina nuclear podem ser utilizadas tanto para detecção de 

defeitos na perfusão em um determinado músculo ou órgão, como por exemplo, miocárdio e 

cérebro, como para estudo de fração da captação em determinado órgão, como no estudo renal 

qualitativo, onde pode-se determinar, pela medida da atividade em cada rim, a porcentagem 

de participação de cada um dos rins na função renal global (IAEA, 2014). 

A escolha de um radionuclídeo para o desenvolvimento de um radiofármaco para a 

aplicação em diagnóstico ou terapia na medicina nuclear depende principalmente de suas 

características físicas, como o tipo de emissão, meia-vida física e energia da radiação emitida. 

Dos radiofármacos utilizados para diagnóstico, os que contêm 99mTc na sua composição 

representam cerca de 90% da totalidade de exames (OLIVEIRA et al., 2006). 

Idealmente, os radionuclídeos utilizados em diagnóstico devem emitir fótons com 

energia e quantidade adequada para os equipamentos de detecção empregados nos serviços de 

medicina nuclear (SMN) e de energia suficiente para atravessar órgãos e tecidos do paciente 

(na faixa de 100 a 300 keV), apresentar uma meia vida correspondendo ao tempo necessário 

para a aplicação desejada, fácil aquisição e viabilidade econômica (NOGUEIRA, 2001). 

O 99mTc destaca-se dos demais radionuclídeos uma vez que preenche todos os 

requisitos citados anteriormente. É um emissor gama com energia de 140 keV, tempo de meia 

vida (6,0067 horas) suficientemente longo para a preparação de radiofármacos, administração 

e aquisição de imagens e tempo de meia vida curto para minimizar a dose de radiação no 

paciente, além de possuir uma grande afinidade química com inúmeros compostos químicos, 

sendo amplamente utilizados nos SMN (OLIVEIRA et al., 2006). 

As técnicas de aquisição de imagens mais utilizadas são a tomografia 

computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) e a tomografia por emissão de 
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pósitrons PET (LESLIE, 2003). A formação da imagem no SPECT é obtida a partir dos 

fótons emitidos do material radioativo administrado ao paciente, que serão detectados por 

uma câmara de cintilação, denominada gama câmara. As imagens obtidas pelos sistemas 

SPECT consistem em um conjunto de imagens planas que descrevem a distribuição da 

radioatividade no paciente. Os cortes tomográficos transaxiais são obtidos a partir de técnicas 

de reconstrução tomográfica (FILHO e NETO, 1999). 

No sistema PET, que utiliza a emissão simultânea e oposta de dois fótons de energias 

de 511 keV emitidos a partir da aniquilação de um pósitron e um elétron, os detectores 

(cristais de cintilação) estão localizados em posições opostas, detectando a chegada dos dois 

fótons. Somente os eventos coincidentes são contados para efeito de geração de imagem 

(WERNICK e AARSVOLD, 2004). 

Embora a aplicação da medicina nuclear seja predominantemente para diagnóstico, 

alguns radioisótopos são empregados com finalidade terapêutica, principalmente o 131I, 

utilizado para tratamento de hipertireoidismo e câncer na tireóide.  Os radioisótopos mais 

indicados para tratamento de tumores são os que emitem partículas ionizantes (partículas α e 

β). O tipo de partícula a utilizar depende do tamanho do tumor, da distribuição intratumoral e 

farmacocinética do radiofármaco (OLIVEIRA et al., 2006). 

 

2.1.1 – Radioisótopos utilizados em diagnóstico 

Os radioisótopos usados em medicina nuclear com propósito diagnóstico são 

essencialmente os emissores de radiação gama e pósitrons. A escolha dos radioisótopos 

utilizados em medicina nuclear diagnóstica é realizada com base na sua capacidade de 

fornecer informação clínica útil e ao mesmo tempo, garantir que a exposição do paciente à 

radiação seja mínima. Conforme indicado por Boyd e Silver (BOYD e SILVESTER, 1998), 

para cumprir estas exigências o radioisótopo deve: 
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a) possuir uma meia-vida T1/2 relativamente curta que seja compatível com a duração do 

processo investigativo; 

b) não emitir radiações do tipo partículas (α ou β); 

c) emitir radiação gama com energia suficientemente alta para ser detectável mesmo se 

emitida de tecidos mais profundos; 

d) não emitir radiação gama de energia tão alta de forma que a detecção seja ineficiente; 

e) estar disponível na atividade por unidade de massa e/ou volume a mais alta possível para 

evitar a ocorrência de uma resposta tóxica ou afetar a bioquímica do paciente. 

 

Os radioisótopos usados em medicina nuclear são produzidos artificialmente em 

reatores ou aceleradores de partículas. Podem, ainda, ser acessíveis através de geradores de 

radioisótopos, que permitem a utilização de radionuclídeos de T1/2 curta, a partir do 

decaimento de um radionuclídeo com T1/2 longa. Estes radioisótopos de T1/2 longa são 

produzidos em reator ou cíclotron (SAHA, 2004). 

2.1.1.1 – 99mTc 

O tecnécio é um elemento químico de transição da família 7B, localizado na tabela 

periódica entre o molibdênio e o rutênio. Já o 99mTc é um isótopo radioativo com estado 

metaestável que é obtido através do decaimento de outro elemento radioativo: o molibdênio 

(99Mo), também chamado de radioisótopo pai e possui meia-vida de 66 horas. O processo de 

obtenção do primeiro radionuclídeo é feito através de geradores 99Mo/99mTc, popularmente 

conhecido como gerador de 99mTc. 
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     Figura 2.1 – Esquema de decaimento do 99mTc (MORILLON et al., 2004). 

 
O 99mTc é obtido na forma de pertecnetato de sódio (Na99mTcO4), através do gerador 

ilustrado na Figura 2.2, manufaturado pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN). Este gerador contém uma coluna com alumina, por onde passa o 99Mo que, por 

decaimento radioativo, é transformado em 99mTc, retirado através de uma eluição. Os 

geradores de tecnécio possuem atividades que variam de 9,25 GBq (250 mCi) até 74 GBq 

(2000 mCi). 

 

 

Figura 2.2 - Gerador de 99mTc (OLIVEIRA et al., 2006). 
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O 99mTc é utilizado para a maioria das imagens em medicina nuclear por várias razões, 

entre elas: 

 

a) é um emissor gama puro. A dose de radiação ao paciente é reduzida se comparada com 

emissões particuladas; 

b) possui uma meia-vida curta (6,007 horas ± 0,012 horas), sendo que a maioria dos estudos 

em medicina nuclear é realizada em menos de 4 horas. O uso de radionuclídeos com 

meias-vidas muito maiores que o tempo de escaneamento necessário aumenta a dose de 

radiação para o paciente desnecessariamente; 

c) possui uma energia de raio gama de 140 keV. As gama-câmaras funcionam melhor com 

energias de raios gama entre 100 e 200 keV; 

d) são livres de carreador, isto é, não existem isótopos estáveis do elemento presente; 

e) podem ser produzidos com baixo custo e em grande volume no gerador do próprio 

departamento de medicina nuclear. 

 

Hoje o Brasil consome, aproximadamente, 450 Ci de 99mTc por semana, provenientes de 

geradores de 99Mo/99mTc fornecidos pelo IPEN/CNEN-SP (POZZO, 2014). 

 

2.1.1.2 – 131I 

Descoberto em 1938, foi utilizado clinicamente pela primeira vez em 1946, quando 

Samuel M. Seidlin, Leo D. Marinelli e Eleanor Oshry trataram um paciente com câncer de 

tireoide utilizando um coquetel formado com 131I. Foi o primeiro radiofármaco aprovado pela 

FDA (Food and Drug Administration), órgão norte-americano responsável pelo ajuste e 

manutenção dos padrões e programas regulatórios de inspeção que, em 1951, aprovou o 131I 

para uso em pacientes com males na tireoide. 

O 131I é utilizado em medicina nuclear diagnóstica para realizar cintilografia da 

tireóide e pesquisa de corpo inteiro, porém tem sido substituído por produtos marcados com 
99mTc a fim de reduzir a dose do paciente. Possui meia-vida de 8,020 ± 0,002 dias e sua 

desintegração se dá por emissão β- para o nível excitado do 131Xe, como mostra a Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Esquema de decaimento do 131I (MORILLON et al., 2004). 

 

2.1.2 – Radiofármacos 

Os radiofármacos são compostos que contém na sua composição um radioisótopo, e 

são utilizados em medicina nuclear para diagnóstico e terapia de diversas doenças 

(EUROPEAN PHARMACOPOEIA, 2002). 

Os radiofármacos podem ser divididos em duas classes: aqueles cuja biodistribuição é 

determinada exclusivamente pelas propriedades químicas e físicas, e aqueles cuja distribuição 

final é determinada por sua ligação a um receptor ou outras interações biológicas. Essa última 

classe é frequentemente chamada de radiofármacos alvo-específicos (LIU e EDWARDS, 

1999). 

Os radiofármacos utilizados para diagnóstico estão classificados em radiofármacos de 

perfusão (ou 1ª geração) e radiofármacos específicos (ou 2ª geração) (OLIVEIRA et al., 

2006). Os radiofármacos de perfusão são transportados no sangue e atingem o órgão alvo na 

proporção do fluxo sanguíneo. Não têm locais específicos de ligação e pensa-se que são 

distribuídos de acordo com tamanho e carga do composto. Os radiofármacos específicos são 

direcionados por moléculas biologicamente ativas, como, por exemplo, anticorpos e 
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peptídeos, que se ligam a receptores celulares ou são transportados para o interior de 

determinadas células. 

Em medicina nuclear, aproximadamente 95% dos radiofármacos são utilizados para 

fins de diagnóstico e nesses casos, o radiofármaco é usado como um traçador. Dos 

radiofármacos utilizados para diagnóstico, os que contêm na sua composição 99mTc 

representam cerca de 90% da totalidade (OLIVEIRA et al., 2006). 

2.2 – Exames de diagnóstico em medicina nuclear 

Segundo o banco de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), existem 776 empresas que oferecem o serviço especializado de medicina nuclear in 

vivo, sendo que 79,3% são privadas e 20,7% são de uma das três esferas do setor público. 

Apenas em 2012, foram realizados 392.264 procedimentos ambulatoriais de medicina nuclear 

pelo SUS. Dos 50 tipos cobertos pelo SUS, 7 procedimentos são responsáveis por 92,1% do 

total: cintilografia de miocárdio para avaliação da perfusão em situação de repouso e de 

estresse (mínimo três projeções), cintilografia de ossos com ou sem fluxo sanguíneo (corpo 

inteiro), cintilografia renal/renograma (qualitativa e/ou quantitativa), estudo renal dinâmico 

com ou sem diurético, cintilografia de tireoide com ou sem captação, cintilografia para 

pesquisa do corpo inteiro. De todos os procedimentos ambulatoriais de medicina nuclear 

diagnóstica pagos pelo SUS, 82% são feitos na esfera privada (POZZO et al., 2014).  

A Figura 2.4 mostra a distribuição regional destes procedimentos no território 

nacional. Há uma evidente concentração na região mais desenvolvida e mais densamente 

povoada, a Sudeste, seguida do Nordeste e do Sul. Embora a Região Sul se apresente na 

terceira posição em números absolutos, a sua relação de procedimentos/ 1.000 habitantes é 

superior à da Região Nordeste. 
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Figura 2.4 - Distribuição regional dos sete procedimentos de medicina nuclear mais realizados pelo 

SUS e sua relação de procedimentos/1.000 habitantes (POZZO et al., 2014). 

 

Uma breve descrição dos exames de diagnóstico avaliados neste trabalho é 

apresentada a seguir. 
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2.2.1 – Cintilografia Renal 99mTc DMSA – Controle Renal Qualitativo 

As doenças inflamatórias renais podem ser do tipo infecciosas, que tendem a substituir 

o tecido renal por cicatrizes fibrosas, e do tipo não infecciosas, em geral autoimunes, 

resultando numa redução da função renal. Na detecção e prevenção de inflamações renais 

infecciosas, a cintilografia renal com utilizando 99mTc DMSA (ácido dimercaptosuccínico) é 

muito utilizada em pacientes pediátricos, visto que a infecção do trato urinário é uma das 

doenças bacterianas mais frequentes em pediatria (GUIDONI et al., 2001). 

Quando é realizada uma imagem cintilográfica dos rins utilizando 99mTc DMSA (ácido 

dimercaptosuccínico), esta fornece um mapa funcional dos rins que reflete o volume de 

túbulos renais funcionantes e, portanto, o volume de tecido renal normal. Uma área que não 

concentra o radiofármaco não tem tecido renal funcionante, podendo corresponder uma 

cicatriz, cisto, tumor ou qualquer outra lesão que resulte em ausência, naquela área, de tecido 

normal. Ademais, além de informações de mapeamento funcional, pode-se determinar, pela 

medida de atividade em cada rim, a porcentagem de participação de cada um dos rins na 

função renal global. 

Na cintilografia renal, não há contraindicações nem a necessidade de preparo 

específico do paciente para a realização do exame. As imagens são obtidas de 2 a 4 horas após 

a administração do radiofármaco. Embora a transferência de DMSA do sangue para o rim seja 

pequena, por volta de 50% da quantidade injetada é absorvida 1 hora após a injeção 

(MÜLLER-SUUR, 1998). 

2.2.2 – Cintilografia Renal 99mTc DTPA - Estudo Renal Dinâmico 

Os radiofármacos mais adequados para estudos das vias urinárias são aqueles que se 

acumulam mais rapidamente. Por esse motivo, O 99mTc DTPA (ácido 

dietilenotriaminopentacético) é o radiofármaco mais utilizado,  permitindo um  excelente 

estudo das vias urinárias,  pois é totalmente filtrado pelos  glomérulos dos rins logo após a 

administração intravenosa (IAEA, 2006a). 

Exames com 99mTc DTPA são indicados para avaliar a função glomerular dos rins, 

fornecendo informações quanto ao fluxo sanguíneo renal, morfologia renal e dinâmica das 

vias urinárias. A cintilografia renal dinâmica é um método eficaz para a avaliação das vias 



16 

 

urinárias, hipertensão de origem renovascular e viabilidade do transplante renal (ACR-SPR, 

2013). 

Devido à rápida absorção do  99mTc DTPA, o exame se inicia logo após a 

administração do radiofármaco. As imagens dinâmicas são obtidas de 30 a 120 segundos após 

a administração do radiofármaco, até os próximos 30 minutos. O renograma pode ser gerado a 

partir desses dados, que fornecem informações sobre a função renal. Uma imagem estática, 

feita de 30 a 60 minutos mais tarde, demonstra a estrutura dos rins (SAHA, 2004). 

2.2.3 – Perfusão Miocárdica 99mTc MIBI 

O coração é constituído por uma massa compacta de um músculo especial chamado 

músculo miocárdico, ou apenas miocárdio. As doenças das artérias coronárias que alimentam 

os tecidos do coração, que podem levar a comprometimento do fornecimento de sangue para o 

miocárdio, são uma das causas mais frequentes de óbitos em todo o mundo (PINHO et al., 

2010). 

 

A isquemia miocárdica ocorre quando há desequilíbrio na oferta e na demanda de 

oxigênio, e leva a um prejuízo funcional do tecido. No caso do coração, a isquemia 

miocárdica reduz a capacidade de contração do segmento miocárdico em questão 

(CARVALHO E SOUZA, 2001). A isquemia prolongada, ou a interrupção completa do 

tecido vascular, provoca a morte das células desse tecido, uma condição conhecida como 

necrose. No caso específico da necrose por isquemia, recebe o nome de infarto. A isquemia 

sem infarto é um dano permanente ao órgão, reduzindo a capacidade do miocárdio de se 

contrair e levar o sangue para fora dos ventrículos. Dentro de um espectro de possibilidades 

relacionadas com o tempo de evolução, o miocárdio sofre progressiva agressão representada 

pelas áreas de isquemia, lesão e necrose sucessivamente. Na primeira, predominam distúrbios 

eletrolíticos, na segunda, alterações morfológicas reversíveis e na última, danos definitivos 

(PESARO et al., 2004).  

 

A perfusão miocárdica é uma modalidade de imagem muito importante no manejo de 

pacientes com doenças cardiovasculares, onde o radiofármaco mais utilizado é o 99mTc MIBI, 

também conhecido como 99mTc-Sestamibi (BURRELL e MACDONALD, 2006). O 

radiofármaco é acumulado no músculo cardíaco viável proporcional ao fluxo sanguíneo. Após 
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injeção intravenosa a substância é rapidamente liberada pelo sangue e absorvida 

predominantemente nos tecidos musculares (como o coração), fígado e rins, com pequena 

quantidade nas glândulas salivares e na tireóide (SAHA, 2004). 

 

As cintilografias de perfusão miocárdica refletem o status do suprimento arterial 

coronariano do miocárdio. Geralmente são realizados, um em repouso e outro sobre sob stress 

físico, ou seja, teste ergométrico ou farmacológico, podendo ser realizado no mesmo dia (Protocolo 

de 1 dia), ou em dias diferentes   ( Protocolo de 2 dias) (STRAUSS et al., 2008). 

2.2.4 – Cintilografia das Paratireóides 99mTc MIBI 

As glândulas paratireoides são quatro pequenas glândulas endócrinas em forma de 

elipsoide, localizadas mais comumente na face posterior da tireóide, nos polos superiores e 

inferiores da glândula. São comuns as variações de topografia, pois às vezes situam-se junto à 

laringe sem relação com a tireóide, podendo ser encontradas até no mediastino, junto do timo 

(CASTLEMAN e ROTH, 1978). 

  

As glândulas paratireóides são capazes de concentrar uma grande variedade de 

substâncias químicas, incluindo radiofármacos, e esta capacidade tem sido explorada para a 

sua localização. Durante as últimas quatro décadas, vários radiofármacos foram utilizados 

para localizar as glândulas paratireoides (CZERIAK et al., 1991).  

 

O radiofármaco mais utilizado para a detecção das paratireóides é o 99mTc MIBI, 

devido a sua qualidade da imagem e dosimetria favorável . É amplamente utilizado para 

detecção de tumores em pacientes com hiperparatireoidismo primário (EKJEEN et al., 2014).  

 

O hiperparatireoidismo é uma doença caracterizada pelo excessivo funcionamento das 

glândulas paratireoides, causando aumento na produção do hormônio paratireóidico na 

circulação, levando a sintomas decorrentes da desordem generalizada do metabolismo do 

cálcio (PALESTRO et al., 2005).  
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2.2.5 – Cintilografia Óssea 99mTc MDP 

A cintilografia óssea é tipicamente utilizada para avaliar uma ou mais anomalias 

ósseas, como lesões, fraturas, osteomelite, metástases o uma série de doenças degenerativas, 

inflamatórias e ortopédicas (ZUCKIER e MARTINEAU, 2015). O radiofármaco mais 

utilizado na cintilografia óssea é o 99mTc MDP, onde a maior acumulação dá-se nos ossos, 

cerca de 50% da atividade administrada (WONG e PIERT, 2013). 

 

 A cintilografia óssea é um método muito mais sensível quando comparado ao exame 

radiológico, podendo apontar lesões meses antes do exame radiológico se tornar positivo. 

Segundo Freitas et al. (2000), a cintilografia detecta lesões meses antes que outros métodos, 

por exemplo, metástases ósseas que podem ser demonstradas antes que as radiografias o 

façam. Estudos de dor lombar em crianças realizados no Jordanian Royal Medical Services 

(ALKHAWALDEH et al., 2014), confirmam esta sensibilidade, onde o uso da radiologia 

convencional pode causar atraso no diagnóstico e exposição desnecessária a radiação aos 

pacientes. Neste estudo, a maioria dos exames com raios-x foram negativos ou inconclusivos, 

enquanto a cintilografia óssea foi capaz de detectar muitas condições benignas e malignas em 

25% das crianças avaliadas.  O estudo apontou que a sensibilidade, a especificidade e a 

acurácia da cintilografia óssea com 99mTc MDP na detecção de anormalidades esqueléticas 

como a dor lombar foram de 94%, 100% e 99%, respectivamente. 

2.2.6 – Perfusão Pulmonar 99mTc MAA 

A indicação mais comum para a perfusão pulmonar, um diagnóstico por imagem que 

registra a distribuição do fluxo sanguíneo arterial pulmonar, é confirmar ou excluir embolia 

pulmonar. Indicações menos comuns incluem enfisemas, carcinoma brônquico e trombose 

(IAEA, 2006a). A perfusão pulmonar também fornece informações valiosas para os pacientes 

que são submetidos a transplantes de pulmão único. Esta técnica permite avaliar e quantificar 

o papel relativo de ambos os pulmões para selecionar o órgão a ser transplantado. Uma vez 

que a cirurgia tenha sido realizada, através da perfusão pulmonar é possível avaliar a evolução 

do órgão transplantado (MESA et al., 2012). 

 

O fármaco utilizado em perfusão pulmonar é o Macroagregado de Soro Albumina 

Humano, ou complexo 99mTc MAA. Os macroagregados possuem diâmetro de 10-150 µm, em 
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média 50 µm, sendo imediatamente absorvidos nos capilares dos pulmões após administração 

intravenosa. Uma parte das partículas (25%) é quebrada nos pulmões em pequenos 

fragmentos que são transportados através do sangue para o fígado, onde 85% é eliminado em 

6 horas e o restante em 5 dias (ICRP, 1987).  

2.2.7 – Perfusão Cerebral 99mTc ECD 

O emprego da perfusão cerebral se baseia no paralelismo entre metabolismo e função 

cerebral. A oferta de oxigênio e de glicose (fluxo sanguíneo cerebral) para cada região 

cerebral é proporcional a sua necessidade metabólica que, por sua vez, é determinada pela 

intensidade da atividade neuronal. É utilizada para obtenção de imagens de fluxo sanguíneo 

cerebral em pacientes com anomalias como epilepsia, demência, acidente vascular cerebral e 

traumas.  (IAEA, 2006a). 

O fármaco mais utilizado na perfusão cerebral é o  Dimeretilcisteinato (ECD),  um 

complexo lipofílico neutro que rapidamente atravessa a barreira do cérebro e é nele retido por 

um longo tempo, tornando possível realizar estudos tomográficos do fluxo regional cerebral. 

O radiofármaco é rapidamente eliminado do sangue após administração de injeção 

intravenosa. A acumulação no cérebro atinge o máximo de 4,9 a 6,5% dentro de um minuto e 

permanece relativamente constante durante diversas horas (ICRP, 2008). 

 

O diagnóstico de morte cerebral é um diagnóstico clínico muitas vezes feito por 

cintilografia cerebral, avaliando o fluxo sanguíneo cerebral em pacientes com suspeita de 

morte encefálica (DONOHOE et al., 2003). A perfusão cerebral também auxilia no 

diagnóstico da esquizofrenia, como mostraram estudos realizados por Wake et al (2010), no 

qual pacientes com primeiro episódio de esquizofrenia apresentaram uma hipoperfusão 

temporal bilateral significativa, apesar das mudanças estruturais no lobo temporal não 

diferirem muito dos pacientes controle.   O estudo mostrou que devido a anormalidades do 

fluxo sanguíneo no lobo temporal de pacientes com esquizofrenia, as alterações funcionais 

ocorrem mais cedo que as mudanças estruturais, podendo auxiliar no diagnóstico da 

esquizofrenia.  
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2.2.8 – Cintilografia das glândulas Salivares 99mTcO4 

As glândulas salivares localizam-se no interior e também em torno da cavidade bucal, 

tendo como objetivo principal a produção e secreção de saliva. As glândulas salivares têm 

grande diversificação quanto ao número, tamanho, forma e situação nos diferentes 

triatomíneos. Em geral estão situadas no tórax, onde encontram espaço suficiente para seu 

desenvolvimento (LACOMBE, 1999).   

A cintilografia das glândulas salivares permite avaliar a função e excreção do 

radiotraçador pelas glândulas parótidas e submandibulares.  O estudo é indicado para 

avaliação de disfunções das glândulas salivares e na avaliação dos ductos das glândulas 

salivares. Para a realização do exame é utilizado o 99mTc na forma de pertecnetato de sódio, 

que se concentra nas glândulas salivares, mais especificamente nas células dos ductos, 

seguindo o mesmo caminho biológico do Iodo (SAHA, 2004). 

 

Em pacientes com HIV ou em AIDS, que apresentam uma grande incidência de alterações 

glandulares devido a doença, a cintilografia das glândulas salivares vem explicando e evidenciando 

alterações, de forma a facilitar o diagnóstico (FILHO et al., 2007). 

2.2.9 – Cintilografia da tireoide 131I iodeto 

A cintilografia de tireoide é indicada principalmente para a localização e determinação 

da atividade de nódulos na tireoide, bem como determinar o estado funcional da glândula e a 

presença de tecido tireoidiano em lugar anormal. O fator chave na utilização do iodo 

radioativo no estudo da tireoide é o fato de que o tecido tireoidiano não consegue distinguir 

entre o iodo estável e um isótopo do iodo, sendo possível acompanhar as etapas do ciclo 

metabólico do iodo no organismo. O isótopo é aprisionado na tireoide, e a presença de 

elevadas concentrações do isótopo oferece excelente visualização da glândula (IAEA, 2006a). 

 

 Apesar de ainda muito utilizado, o uso do 131I na cintilografia da tireoide deve ser 

desencorajado, devido às altas doses de radiação recebidas pela tireoide, exceto quando um 

tratamento subsequente é planejado (BALON et al., 2006). O isótopo pode ser substituído por 
123I ou 99mTc pertecnetato, pois a emissão de energia gama é menor nesses dois isótopos 

quando comparados ao 131I. (IAEA, 2006a). 
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2.3 – Detecção e medição da radiação 

Nos serviços de medicina nuclear, a leitura da atividade administrada nos pacientes é 

determinada por equipamentos chamados ativímetros, também conhecidos como calibradores 

de dose ou curiômetros. O bom funcionamento destes equipamentos implica em uma leitura 

da atividade com maior exatidão, evitando que o paciente receba uma atividade maior ou 

menor que a prescrita para o exame. 

Os ativímetros são equipamentos simples, que permitem manuseio sem maiores 

dificuldades. São constituídos, basicamente, de uma câmara de ionização do tipo poço, 

acoplada a um eletrômetro digital. Os equipamentos mais modernos possuem uma biblioteca 

interna que fornece a identificação de diversos radionuclídeos. 

2.3.1 – Câmara de ionização 

A câmara de ionização é um detector a gás que tem como princípio de operação a 

coleta de elétrons e íons criados por ionização direta devido à interação da radiação ionizante 

com o gás. Essa coleta de cargas é realizada por eletrodos que são polarizados de forma a 

atrair partículas de sinal contrário e, dependendo da sua fabricação e campo de aplicação, as 

cargas podem ser coletadas sob a forma de corrente ou pulso. A carga é proporcional ao 

número de pares elétrons-íons criados ao longo da trajetória da radiação, fornecendo um valor 

proporcional à quantidade de radiação incidente que chega na câmara (KNOLL, 1989). 

A figura 2.5 apresenta o esquema da câmara de ionização CENTRONIC IG-12 

disponível no LNMRI. Esta câmara é tipo poço, um recipiente com gás, tendo em seu interior 

um eletrodo conectado a uma fonte de tensão e a carcaça funcionando como o segundo 

eletrodo. O diâmetro do poço é de 5,08 cm, e contém argônio à pressão de 2 MPa no seu 

volume sensível. Para que não haja mudança na eficiência de contagem devido à geometria, 

utiliza-se um suporte de acrílico compatível com o diâmetro de poço da câmara. A radiação 

de fundo é reduzida por meio de um castelo de chumbo com paredes de 5 cm de espessura. 
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Figura 2.5 – Esquema da câmara de ionização CENTRONIC IG-12. 

2.3.2 – Ativímetro 

Os ativímetros são equipamentos destinados à medição da atividade dos 

radionuclídeos, que serão posteriormente administrados para propósitos médicos, devendo 

existir, no mínimo, uma unidade em cada SMN (CNEN, 2013). 

 Nos ativímetros, o material radioativo é introduzido por meio de um suporte 

apropriado no poço da câmara de ionização. A leitura da atividade é quantificada em função 

da corrente gerada pela ionização do gás no volume sensível da câmara. A corrente produzida 

é convertida em tensão, processada e visualizada no mostrador, em unidade de atividade (mCi 

ou MBq) (IAEA, 2006b). 

A Figura 2.6 apresenta o ativímetro fabricado pela CAPINTEC, modelo CRC-15R 

disponível no LNMRI que possui as seguintes características (CAPINTEC, 1998): 

a) diâmetro da câmara: 17 cm 

b) altura da câmara: 42 cm 

c) diâmetro do poço: 6 cm 

d) profundidade do poço: 26 cm 
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e) atividade máxima alcançada: 300 GBq (8 Ci) para o 99mTc 
 240 GBq (6,5 Ci) para outros radionuclídeos  

f) resolução: 0,001 MBq  

g) exatidão do eletrômetro: melhor que ± 2% 

h) precisão do sistema: melhor que ± 0,1% do FSD (Full Scale of Display); isto significa que 

o sistema de precisão é melhor que ± 2 dígitos significativos no modo Bq. 

i) linearidade do sistema: dentro de ± 2%; a linearidade inclui a resposta da câmara para 

amostras de atividades altas e mudanças na escala do eletrômetro. 

j) tempo de resposta: de 4 a 16 segundos para amostras de baixa atividade (acima de um 

período de 24 horas durante o qual o ativímetro está ligado todo o tempo). 

 

Figura 2.6 – Esquema do ativímetro CAPINTEC CRC-15R. 
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2.3.3 – Controle de qualidade de ativímetros 

Uma vez que os ativímetros são responsáveis pela leitura das atividades que serão 

administradas aos pacientes, é necessário que eles estejam sempre funcionando de forma 

adequada. Para isso a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) determina por meio da 

Resolução NN-3.05 de dezembro de 2013 (CNEN, 2013), que os SMN realizem testes de 

aceitação (no momento da instalação), e testes de controle da qualidade periodicamente a fim 

de avaliar se o instrumento de medição da radiação continua atendendo aos requisitos de 

Resoluções nacionais e internacionais. 

Para a verificação do bom desempenho dos ativímetros, são realizados 

periodicamente, testes de controle da qualidade para diferentes fontes de referência que 

devem obedecer a limites de aceitação estabelecidos pela Resolução NN-3.05 (CNEN, 2013), 

como mostrado na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1. Testes de controle de qualidade do medidor de atividade (CNEN, 2013). 

Teste Periodicidade 
Limites de 
Aceitação 

Objetivo 

Repetitividade Diário ± 5% 
Verificar a constância na 
resposta do equipamento 
para diferentes fontes. 

Exatidão Semanal ± 10% 

Verificar o grau de 
concordância entre o 

resultado da medição e o 
valor verdadeiro da grandeza 

a ser medida. 

Precisão Semanal ± 5% 

Verificar o grau de 
concordância entre os 

resultados de medições 
sucessivas de atividade, 
efetuadas sob as mesmas 

condições. 

Linearidade Anual ± 10% 

Verificar a resposta da 
atividade do ativímetro 

durante todo intervalo de 
atividade útil de uma fonte 

de meia-vida curta. 

Ajuste do zero Diário Não aplicável Verificar e ajustar o “zero” 
do ativímetro. 

Radiação de Fundo Diário ± 20% 
Determinar a resposta do 
ativímetro na ausência de 

fontes radioativas. 

Alta voltagem Diário ± 1% 
Verificar o valor da tensão 

aplicada. 

Teste de geometria Anual Não aplicável 

Verificar se os fatores de 
calibração do equipamento 
para recipientes e volumes 
diferentes daqueles usados 

nos testes usuais estão 
corretos 
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Os valores de aceitação recomendados pela CNEN diferem um pouco dos valores 

recomendados por órgãos internacionais. Segundo a IAEA (IAEA, 2006b) e a European 

Pharmacopoeia (EUROPEAN PHARMACOPOEIA, 2002), o valor do teste de exatidão não 

deve exceder o valor de desvio percentual de ±5%. No caso do teste de precisão, a IAEA 

(IAEA, 2006b) recomenda um limite de aceitação de ±1%. 

Os testes de controle da qualidade devem ser realizados utilizando fontes de referência 

padrão. Nos testes de precisão e exatidão, as fontes utilizadas são 57Co, 133Ba ou 137Cs. No 

teste de reprodutibilidade, utiliza-se 57Co ou 133Ba. Para testes que requerem fontes de meia-

vida curta, como é o caso da linearidade, normalmente utiliza-se o 99mTc.   

2.3.4 – Fontes de incerteza em medições de atividade 

Mesmo que os testes de controle da qualidade sejam feitos de maneira satisfatória, vários 

fatores fazem com que uma medida rotineira realizada num SMN produza um resultado incorreto, ora 

superestimando ora subestimando o valor verdadeiro (IWAHARA, 2001a).   

Entre esses fatores podem ser citados: 

 

a) Geometria: a utilização de recipientes em geometrias diferentes daquelas utilizadas pelo 

fabricante para a calibração do ativímetro produz medidas incorretas. Esse efeito é mais marcante 

para os fótons de baixa energia, pois essas radiações são absorvidas de maneiras diferentes, 

dependendo do tipo de material (por exemplo, plástico e vidro). 

b) Impurezas: causam uma superestimação no valor da atividade.  

c) Ambiente: uma blindagem adicional ou uma parede próxima ao medidor produzirá retro 

espalhamento da radiação; invalidando os fatores de calibração da câmara. Este fator é mais 

crítico para emissores gama de alta energia.  

d) Posicionamento da amostra: as amostras devem ser sempre medidas com suportes apropriados 

para fixar a posição dentro da câmara.  

e)  Fator de calibração do medidor: se uma solução contendo determinado radionuclídeo for medida 

utilizando o fator de calibração de outro radionuclídeo, a medida estará incorreta. Como exemplo 

pode se citar o uso do fator de calibração do 57Co para medição do 99mTc. Isto pode ocorrer dentro 

da rotina de um SMN. 
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2.4  – Metrologia das radiações ionizantes 

2.4.1 – Metrologia 

A metrologia é definida como a ciência das medições, abrangendo aspectos teóricos e 

práticos, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de aplicação. A confiabilidade 

das medições com radiações ionizantes pode ser alcançada por meio da rastreabilidade de sua 

cadeia metrológica (VIM, 2012). Todas as grandezas utilizadas nos diversos ramos da ciência 

e tecnologia necessitam ser padronizadas e rastreadas ao Bureau International des Poids et 

Mesures (BIPM) para fins de homogeneidade e exatidão de seus valores em qualquer parte do 

mundo. 

A rastreabilidade é definida como a propriedade do resultado de uma medição ou valor 

de um padrão relacionado a referências estabelecidas, geralmente padrões nacionais ou 

internacionais, por meio de uma cadeia contínua de comparações com incertezas bem 

estabelecidas. O objetivo da rastreabilidade é obter a garantia das medições dentro dos 

sistemas de hierarquia metrológica, onde no topo encontram-se as definições das unidades 

básicas de medida do Sistema Internacional de Unidades (SI) (VIM, 2012). Desta forma, o 

objetivo da rastreabilidade é obter a garantia das medições dentro dos sistemas de hierarquia e 

garantir a confiabilidade das medições. 

A metrologia exige uma estrutura essencialmente hierárquica, como mostra a figura 

2.7 No topo desta estrutura, encontram-se as definições das unidades básicas de medida do 

Sistema Internacional de Unidades (SI). 

 



28 

 

  

Figura 2.7- Sistema de Hierarquia Metrológica (adaptado de INMETRO, 2015). 

 

Logo abaixo da estrutura do SI, situa-se o BIPM, laboratório internacional de 

metrologia responsável pela prática da metrologia de maior exatidão. O BIPM tem como 

objetivo principal assegurar a uniformidade das medições e a rastreabilidade ao Sistema 

Internacional das Unidades (SI), sendo encarregado de estabelecer os padrões fundamentais e 

as escalas das principais grandezas físicas, bem como efetuar comparações dos padrões 

nacionais e internacionais (CONMETRO, 2008).  

 

Aos Institutos Nacionais de Metrologia (INMs) cabe a guarda dos padrões nacionais e 

a disseminação das unidades SI para os padrões de referência dos laboratórios credenciados 

de calibração de seus respectivos países. Em seguida, encontram-se os laboratórios credencia-

dos de ensaios que são responsáveis pela qualificação e avaliação de conformidade de 

produtos que buscam a certificação. Os padrões de referência dos laboratórios de ensaio são 

calibrados em relação aos padrões de referência dos laboratórios de calibração credenciados. 

Os padrões de referência dos laboratórios de ensaio são calibrados em relação aos padrões de 

referência dos laboratórios de calibração credenciados. Na base da estrutura, situam-se os 

padrões de trabalho dos usuários cuja calibração também provém dos padrões de referência 

dos laboratórios de calibração credenciados (RODRIGUES, 2009).  
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Cada instrumento de medição deve ser passível de ser comparado com outro ainda de 

maior exatidão (menos incerto) para ser confiável. Se for possível determinar toda a cadeia de 

comparações que conduz, em última instância, ao padrão primário da grandeza de interesse, 

dizemos que o instrumento é rastreável.  

 

A manutenção da credibilidade de um laboratório nacional de referência metrológica é 

assegurada pela rastreabilidade dos padrões nacionais aos padrões do BIPM ou comparada a 

padrões nacionais de outros países mediante as comparações chaves coordenadas pelo próprio 

BIPM, ou por outros INMs de reconhecimento internacional que dão suporte ao Sistema 

Internacional de Unidades (SI). Por meio dos padrões nacionais, os referidos laboratórios dão 

a rastreabilidade aos padrões de referência dos laboratórios credenciados pelo Inmetro e aos 

laboratórios de unidades, de centros de pesquisa e da indústria em geral. A rastreabilidade 

metrológica requer uma hierarquia de calibração bem estabelecida (KOBAYASHI, 2012). 

2.4.2 – Arranjo de Reconhecimento Mútuo (MRA) 

O Arranjo de Reconhecimento Mútuo (Mutual Recognition Arrangement- MRA), do 

Comitê Internacional de Pesos e Medidas, foi assinado em 1999 por 38 Estados-Membros da 

Convenção do Metro e representantes de duas organizações internacionais. Este acordo visa 

estabelecer o grau de equivalência metrológica dos padrões e sistemas de medição mantidos 

pelos laboratórios nacionais, fornecendo uma base técnica para acordos científicos e 

tecnológicos amplos. A base de dados que dá consistência ao grau de equivalência 

metrológica é mantida pelo BIPM, e visa, sobretudo, a redução das incertezas na 

determinação da atividade e na melhoria dos parâmetros nucleares (DA SILVA et al., 2005). 

 

Este acordo baseia-se no estabelecimento de equivalência de padrões nacionais e da 

equivalência dos certificados de calibração emitidos pelos laboratórios que detêm esses 

padrões nacionais. Segundo esse acordo, a equivalência deve ser estabelecida para cada um 

dos padrões das unidades de medida que referendam o sistema metrológico desses países. A 

base da validação desse acordo se dá pela participação dos padrões nacionais ou de medição 

nas chamadas comparações-chaves, cujo entendimento pressupõe a compreensão dos 

conceitos de hierarquia e rastreabilidade metrológica (ALLISY et al., 2009). 
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Dentre os objetivos principais do MRA podemos destacar a melhoria da realização dos 

padrões nacionais dos INMs, particularmente INMs com menos experiência, o suprimento do 

suporte técnico para acordos comerciais, a equivalência de certificados de calibração aceitos 

mundialmente e a redução de barreiras técnicas ao comércio, causados por lacunas em 

rastreabilidade e equivalência de medições.  

 

Para garantir a rastreabilidade metrológica de suas medições, o Laboratório Nacional 

de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI), do IRD, participa, desde 1987, de 

programas de comparação organizados pelo BIPM e submete, periodicamente, soluções 

radioativas padronizadas ao Sistema Internacional de Referência para radionuclídeos 

emissores gama (SIR/BIPM). Participa também, como convidado, de comparações 

organizadas pelas várias organizações regionais de metrologia tais como: Sistema 

Interamericano de Metrologia (SIM) ao qual pertence, EURAMET e APMP, das regiões de 

Europa e Ásia, respectivamente (DA SILVA, 2008). 

 

Comparações interlaboratoriais são concebidas na forma de programas de colaboração 

promovidos por órgãos governamentais nacionais ou internacionais com o objetivo de 

estabelecer procedimentos de medição, determinar o valor de referência de uma grandeza, 

desconhecida ou confirmar o valor já estabelecido. O programa mais tradicional de 

rastreabilidade em medição de atividade de radionuclídeos é o organizado pelo BIPM, pela 

abrangência dos laboratórios participantes. As figuras 2.8 e 2.9 apresentam os resultados de 

duas dessas comparações-chaves, promovidas pelo BIPM, para o 99mTc e 131I. O LNMRI 

apresentou bons resultados para ambos os radioisótopos, dentro de uma incerteza de k=1.  
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Figura 2.8 - Resultados da comparação chave K1 e K4 para os graus de equivalência de 

atividade equivalente de 99mTc entre diferentes participantes (MICHOTTE et al, 2013 ). 

 

 

Figura 2.9 - Resultados da comparação chave K1 e K2 para os graus de equivalência 

de atividade equivalente de 131I entre diferentes participantes (BIPM, 2015). 
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2.4.3 – Rastreabilidade na medicina nuclear 

Devido às propriedades e efeitos biológicos das radiações ionizantes, os resultados das 

medições das grandezas radiológicas devem ser extremamente confiáveis. Essa credibilidade 

necessária é difícil de obter devido à quantidade de grandezas radiológicas utilizadas nas 

diversas aplicações das radiações ionizantes, à variedade de isótopos radioativos e suas 

diferentes meias-vidas, que, em muitos casos, são extremamente curtas (IWAHARA, 2002a). 

 

A qualidade das medições da radioatividade em todos os níveis da prática de medicina 

nuclear, desde a produção de radionuclídeo para a formulação do radiofármaco até a 

administração ao paciente, desempenha um papel importante no tratamento que o paciente 

recebe. Isto porque a dose de radiação recebida pelo paciente está fortemente relacionada com 

o valor de atividade administrada, necessitando que as medições sejam efetuadas em 

instrumentos calibrados através da utilização de padrões radioativos rastreáveis. 

(ZIMMERMAN, 2006). 

 

Na medicina nuclear, a rastreabilidade é feita de duas formas: na calibração dos 

equipamentos que medem a radiação por meio de fontes padrões fornecidas por um 

laboratório nacional de padrões (ou rastreáveis a ele), ou quando são realizadas medições do 

instrumento a ser calibrado e do instrumento de referência pela introdução de uma fonte de 

referência, ambos sob condições idênticas, comparando-se os resultados obtidos  (COSTA, 

1999).  

 

Primeiramente, a calibração de um ativímetro é realizada pelo fabricante utilizando um 

conjunto de fontes rastreadas a um laboratório nacional de padronização. O ativímetro deve 

estar calibrado para todos os radionuclídeos utilizados clinicamente (IAEA, 2006b). Os 

fatores de calibração devem ser rastreáveis, para cada radionuclídeo, a padrões primários de 

radioatividade, ao quais são normalmente mantidos por Institutos Nacionais de Metrologia 

(NPL, 2006).  
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Quando um novo radionuclídeo é introduzido na rotina de um SMN é recomendado 

que se consulte a curva de calibração, obtendo assim, através de sua sensibilidade a resposta 

relativa em função da energia do fóton. A figura 2.10 apresenta um exemplo de uma curva 

característica de eficiência em função da energia dos fótons até 1,9 MeV. Pode-se observar 

que para as energias acima de 200 keV, há um aumento contínuo na resposta relativa. O 

comportamento desta curva depende da natureza e da pressão do gás, do material e da 

espessura da parede da câmara. 

 

 

Figura 2.10 - Curva de sensibilidade, em termos da resposta relativa em função da 

energia do fóton, para um ativímetro comercial típico (CAPINTEC, 1998). 
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2.4.4 – Programa de comparação de ativímetros 

A verificação direta por organizações especializadas de todos os padrões radioativos 

disponíveis para as várias grandezas radiológicas é extremamente difícil. Para atender a esta 

exigência, continuamente estão sendo estabelecidos programas de garantia de qualidade, de 

comparações interlaboratoriais, e de verificação de medições (rastreamento), a nível 

internacional e nacional, permitindo assim, atingir um alto grau de confiabilidade nas 

medições e nos padrões de utilização mais comuns (IWAHARA, 2002a). 

 

 Em uma comparação, são distribuídas, entre os participantes, amostras de soluções de 

radionuclídeos calibradas previamente pelo laboratório padrão, contidas em recipientes 

semelhantes àqueles utilizados na rotina do SMN. Cada participante realiza medições de 

atividade das soluções, até então desconhecida, nas mesmas condições de rotina clínica, 

fornecendo em seguida os valores obtidos para o organizador do programa. Estes resultados, 

posteriormente, são comparados aos valores de referência e enviados aos participantes, sendo 

discutidos e avaliados os problemas relacionados ao instrumento, procedimento de medição e 

desempenho dos profissionais atuantes (OROPESA et al., 2008). 

 

Diversos trabalhos envolvendo intercomparação de ativímetros têm sido 

desenvolvidos em muitos países, como Cuba, Índia, Canadá, Argentina, República Tcheca, 

Reino Unido, Hungria e Alemanha. Os resultados mostram que, aos serem adotadas essas 

supervisões metrológicas periódicas, há uma melhora significativa na confiança e 

uniformidade das medidas nos serviços participantes do programa (OROPESA et al., 2005). 

 

 A fim de investigar o desempenho em qualidade das medições de rotina dos SMN, 

desde 1998, o LNMRI vem conduzindo um programa de comparação nacional de medidas de 

atividade de radiofármacos. O programa é importante para garantir a confiabilidade dos 

resultados e promover o controle da qualidade, pois a literatura mostra que alguns desses 

equipamentos mal calibrados, ou com intervalos de tempo muito longos entre as calibrações, 

apresentam valores errôneos das medidas das atividades, podendo submeter os pacientes a 

doses de radiação desnecessárias ou insuficientes, prejudicando a qualidade da imagem 

(TAUHATA et al., 2008). 
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 O LNMRI observou uma melhora considerável nos resultados do desempenho dos 

ativímetros participantes do projeto, quando comparados com os resultados obtidos em anos 

anteriores. Comparações de 99mTc e 131I realizadas em SMN da cidade do Rio de Janeiro, 

apontaram que 35% dos participantes encontravam-se fora dos limites de ± 10% das 

recomendações nacionais para a exatidão das medidas. A esses participantes foram indicadas 

nova calibração dos instrumentos e adequação dos procedimentos operacionais (IWAHARA 

et al., 2001b). Posteriormente, em uma segunda rodada de comparações, o percentual de 

participantes que estavam de acordo com os requisitos de exatidão estabelecidos 

nacionalmente, subiu de 62,5% para 72,7% na medição do 131I, e de 78,3% para 86,4% na 

medição de 99mTc (IWAHARA et al., 2002b). 
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3 Materiais e Métodos 

3.1 – Comparação de ativímetros 

A medição da atividade da solução, contendo o radiofármaco de interesse, é realizada 

no SMN e no LNMRI. Os resultados são comparados e então é feita uma avaliação de 

desempenho do SMN, utilizando o valor do LNMRI como referência. O valor do LNMRI é 

tomado como referência por ter sido padronizado por meio de um Sistema de Medição 

Absoluto cujo desempenho foi verificado por meio de comparações com as medições de 

diversos países realizadas pelos seus Institutos Nacionais de Metrologia (INM). 

3.1.1 – Procedimento experimental 

A metodologia da comparação pode ser dividida em duas etapas distintas: 

Procedimento no LNMRI: 

a) Preparação da solução contendo o radiofármaco de interesse, em frasco de penicilina 

com volume de 5 ml; 

b) Se o volume da solução for menor que o desejado, completar com água destilada para 

ajustar à geometria do ativímetro fabricado pela Capintec, modelo CRC-15R; 

c) A solução é medida na Câmara de Ionização, tipo poço, modelo IG12, da Centronic, 

do LNMRI, previamente calibrada com soluções radioativas de referência 

padronizadas por sistemas absolutos de medição do LNMRI; este valor fornece o valor 

de referência (Xref) da atividade. 

 

Procedimento do SMN: 

 

a) Mede-se a radiação de fundo do ativímetro antes da solução ser inserida no 

equipamento; 

b) Realizam-se três medidas de atividade para cada radionuclídeo, registrando a hora e o 

minuto correspondente a cada medição; 

c) Mede-se a radiação de fundo do ativímetro após a solução radioativa ser retirada do 

equipamento; 
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d) O resultado reportado pelo SMN ����é o valor médio das três medições subtraindo a 

radiação de fundo medida. 

 

3.1.2 – Comparações no Rio de Janeiro 

A comparação é realizada em diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro. A 

medição da atividade é realizada em dois estágios, no LNMRI e no SMN, conforme descrito 

no item 3.1.1.  

 

As amostras de 131I utilizadas são fornecidas pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear (IPEN/CNEN) em frasco de penicilina 

de 5 ml. Devido a meia-vida curta, as amostras de 99mTc utilizadas são fornecidas pelos 

próprios SMN, na geometria de frascos de penicilina de 5 ml.  

 

 Os dados registrados nos SMN são enviados ao LNMRI e comparados com os valores 

de referência por meio da avaliação do desempenho, que será descrita no item 3.1.4.  

3.1.3 – Comparações em Porto Alegre 

A metodologia da comparação em Porto Alegre difere um pouco da realizada no Rio 

de Janeiro. Devido à distância entre as duas cidades, apresenta uma etapa intermediária entre 

as leituras nos SMN e a comparação com os valores de referência do LNMRI. Neste caso, as 

amostras de 99mTc e 131I são fornecidas pelos SMN participantes, e posteriormente é feita a 

medição no ativímetro de referência CAPINTEC CRC-15R do Escritório da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear de Porto Alegre (ESPOA). Esse ativímetro encontra-se no 

Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IB-UFRGS), sendo 

suas medições rastreadas às medições dos sistemas absolutos do LNMRI. Isto significa que o 

valor medido no ESPOA será considerado como valor de referência para as comparações 

realizadas em Porto Alegre. 
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3.1.4 – Determinação das incertezas 

De acordo com o Guia para Expressão de Incerteza de Medição (ABNT/INMETRO, 

2008), a incerteza de medição expressa o grau de confiabilidade de um resultado, visto que 

pode ser definida como uma faixa onde se supõe estar o valor verdadeiro, com um 

determinado nível de probabilidade. Experimentalmente pode ter origem em diversas fontes, 

tais como, amostragem, condições ambientais, determinação de massa e volume, valores de 

referência, etc. Cada fonte de incerteza deve ser tratada separadamente e são agrupadas em 

duas categorias distintas, tipo A e tipo B, dependendo da maneira como seu valor numérico 

foi obtido. 

 

A incerteza do tipo A é estimada a partir de uma série de observações repetidas, 

baseando-se na distribuição estatísticas dos resultados. Os estimadores das incertezas tipo A 

são definidos pelo desvio padrão experimental e pelo desvio padrão experimental da média 
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A incerteza do tipo B é obtida por julgamento científico ou por meio de informações 

sob a variação dos parâmetros de medição.  

 

A incerteza padrão combinada caracteriza a dispersão dos valores medidos. Para o 

cálculo, utiliza-se a regra de combinação de variâncias partindo-se das incertezas padrões de 

combinação de cada componente do tipo A e do tipo B. A incerteza padrão combinada é 

muito usada para expressar a incerteza de um resultado de medição, mas muitas vezes é 

necessário definir um intervalo no qual o valor verdadeiro se situa. Este intervalo é 

denominado intervalo de confiança e a incerteza, de incerteza expandida (U), a qual é 

calculada multiplicando-se a incerteza padrão combinada por um fator de abrangência k (por 

exemplo, para um nível de confiança de 95%, k é aproximadamente igual a 2).  
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22 )()( BAc uuU +=                                               (equação 3.3) 

             
22 )()( BA uukU +=                                               (equação 3.4) 

 

3.1.5 – Avaliação do desempenho 

O desempenho dos ativímetros dos SMN é avaliado em função da razão R, que 

permite associação à norma reguladora do Brasil (CNEN, 2013). A Razão R é obtida pelo 

quociente 

refX

X
R =

                          (equação 3.5) 

onde:  

X        é o valor médio obtido das n medições realizadas pelo SMN participante   

corrigido para a data de referência através da expressão de correção do decaimento; 

refX     é valor designado pelo laboratório de referência (no caso, o LNMRI), considerado 

como valor verdadeiro da atividade. 

A Razão R classifica o desempenho dos SMN em conforme (à Resolução CNEN) e 

não conforme, de acordo com os limites apresentados na Tabela 3.1 O desempenho do SMN 

torna-se melhor à medida que o valor de R aproxima-se de um. 
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           Tabela 3.1- Limites adotados da razão R. 

Razão R Desempenho 

0,9 ≤ R ≤ 1,1 Conforme  

0,9 > R > 1,1 Não conforme  

 

Para a avaliação das incertezas relacionadas à razão R, foram avaliadas as 

contribuições de cada uma das variáveis apresentadas na equação 3.5. Os componentes de 

incertezas na leitura da atividade no ativímetro dos SMN são apresentados na tabela 3.2. 

Tabela 3.2- Avaliação das incertezas para comparações de ativímetros nos SMN. 

Componente Tipo Estimativa Incerteza Padrão ui (%)   

Repetitividade A 
Desvio padrão dos 

valores das medições de 
atividade 

100∗
X

xσ
 

Linearidade B 

Desvio máximo ou 
médio das leituras 

experimentais em relação 
à curva de decaimento 

teórica 

Desvio máximo de 1% para 
Capintec CRC-15R do 

LNMRI 

Resolução do visor 
digital 

B 

±0,5 da última casa 
decimal da leitura da 

atividade. Ex: para uma 
leitura de 20,0 MBq tem-

se: 

25,0100
0,20

05,0 =∗  

Correção no 
decaimento devido à 

meia-vida  
B 

Incerteza na atividade 
devido à incerteza 

2
1Tµ  

na meia-vida 
2

1T do 

radionuclídeo 

100
)(

)2ln(

2
1

2
1

2
1

∗
∗

∗∆∗

TT

t Tµ
 

 
 onde ∆t é o intervalo de 
tempo entre a data da 
medição e uma data de 
referência. 
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As incertezas dos valores de referência dependem do radionuclídeo a ser medido e são 

obtidas compondo-se as incertezas das medições associadas à câmara de ionização IG12. As 

incertezas utilizadas neste trabalho estão apresentadas na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Incerteza padrão combinada dos valores de referência 

Radionuclídeo Incerteza (%) 
99mTc 1,5 

131I 0,63 

 

3.1.6 – Análise estatística 

Para avaliar a consistência entre os resultados dos SMN de Porto Alegre e do Rio de 

Janeiro, foi realizado o teste estatístico de hipótese, avaliando os resultados comparativos dos 

valores médios e das variâncias dos resultados obtidos para a razão R. Métodos estatísticos de 

hipótese são frequentemente utilizados para julgar se existem diferenças significativas, dentro 

de um grau de confiança P, ou incerteza α, entre dois ou mais resultados de medidas 

(TRIOLA, 2008). Basicamente existem dois tipos de hipóteses: 

 

a) Hipótese nula H0, onde se faz o teste se dois resultados são iguais, ou seja, o resultado 

obtido é igual ao resultado especificado, dentro de um intervalo de confiança; 

b) Hipótese Alternativa H1, onde se faz o teste se dois resultados são diferentes, dentro de 

um intervalo de confiança. 

 

A hipótese nula H0 é prioritária, e sua aceitação ou não implica em uma decisão 

correta ou não, em relação à realidade em estudo. Isto pode ser resumido na Tabela 3.4.  
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                   Tabela 3.4- Decisão e acerto de H0 (TRIOLA, 2008). 

Decisão 
Aceitação de 

H0 
Rejeição de H0 

H0 verdadeira 
Decisão 
correta 

Erro do tipo 1- 
rejeição de hipótese 

nula verdadeira 

H1 é verdadeira 
Erro do tipo II- 
não rejeição de 
hipótese falsa 

Decisão correta 

  

 

Os critérios de decisão utilizados para rejeição ou aceitação de H0 foram o teste F 

(diferença de duas variâncias amostrais) e o teste t de Student (diferença de duas médias 

amostrais), apresentados na tabela 3.5. O nível de confiança utilizado foi de 95%, ou 

aproximadamente k=2. 

 

Tabela 3.5 - Critérios de decisão utilizados para rejeição ou aceitação de H0. 

Parâmetro Condições Variável Distribuição Região de 
aceitação 

Variância 
amostra 

x 
amostra 

2
2

2
1

s

s
F =  ( 21 ss > ) 

Distribuição F 
 

)1(

)1(
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υ
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Média 
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2
2

2
1 ss ≠  2

2
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1
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     (s: desvio padrão amostral, x : média amostral, υ : graus de liberdade, α: nível de significância). 
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3.2 – Cálculo do fator de correção da atividade 

A partir dos resultados obtidos na comparação de ativímetros, para os radionuclídeos 
99mTc e 131I, são calculados os fatores de correção para a atividade administrada aos pacientes, 

em diferentes exames de diagnóstico em medicina nuclear. A exatidão dos dados coletados 

nos SMN é avaliada por comparação com os valores medidos no ativímetro na câmara de 

ionização IG12 do LNMRI, definido como sistema de medição padrão em amostras contidas 

em frascos padrões de penicilina, contendo um volume de 5 ml de solução radioativa.  

 A avaliação final do desempenho de um SMN participante é feita, utilizando-se a 

equivalência metrológica, onde o grau de equivalência de um laboratório é definido como a 

diferença entre o valor individual de atividade obtido e o valor da atividade de referência, bem 

como a incerteza expandida correspondente (POMMÉ, 2012). 

O desvio do SMN em relação ao valor de referência do LNMRI é obtido por 

  )( Rii XXD −=                (equação 3.6) 

Nas comparações chave do BIPM, o valor da incerteza expandida (Ui) de Di, é obtido 

da incerteza de um participante focalizado (i) e de todos os valores das incertezas dos 

resultados dos demais participantes, ou seja, 

∑
=








+






 −=
n

j
jii u

n
u

n
U

1

2
2

2 .
1

.
2

1.2                          (equação 3.7) 

Neste trabalho, considera-se que o grau de equivalência é individual, ou seja, não sofre 

interferência dos outros participantes. Cada SMN tem o seu desvio em relação ao valor de 

referência, independente do resultado dos outros SMN. De acordo com Ratel (RATEL, 2005), 

quando não há correlações entre os SMN, a equação (3.7) é reduzida a 

22
Rii uuU +=

                                      
(equação3.8) 

onde ui e uR são respectivamente as incertezas de Xi e XR. 
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Com base nos valores destes parâmetros, se conhece o desempenho do SMN 

participante na comparação com o LNMRI, para determinado radionuclídeo, e permite dados 

para avaliação da rastreabilidade metrológica, além da possibilidade de verificação do 

desempenho relativo referente aos demais participantes. 

Como em cada rodada de comparação de medição da atividade de determinado 

radioisótopo, existe um valor de referência (XR) estabelecido pelo LNMRI, os parâmetros (Di) 

e (Ui) devem ser calculados em termos percentuais do valor de referência, para permitir 

avaliar o desempenho do SMN nas diversas rodadas de comparação. 

Assim, equações (3.6) e (3.8) para os resultados das sucessivas comparações (i) de um 

radionuclídeo devem ser expressas sob a forma de um desvio médio percentual ( )d , e da 

incerteza média percentual ( )U , ou seja, 

              
∑
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(equação 3.10) 

 

Conhecido o valor médio percentual ( )d  e o valor da incerteza média percentual ( )U  

pode-se corrigir o valor da atividade administrada (A j) obtido do registro de um determinado 

procedimento no prontuário do SMN, e da incerteza expandida média percentual (Uj), 

buscando obter uma estimativa do valor da “atividade real” aplicada e da “incerteza da 

atividade real”, ou seja, 
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Assim, rearranjando os termos, torna-se possível obter os valores dos fatores de 

correção das atividades (f) e das incertezas nas atividades (fu), para cada radiofármaco, em 

função dos valores obtidos nas comparações. 

Com esta metodologia, é possível expressar os resultados do desempenho nas 

comparações para determinada prática de um SMN, para uma avaliação mais realista da 

atividade, e por consequência, dose recebida pelo paciente e o risco de desenvolvimento de 

câncer associado a cada procedimento de diagnóstico ou terapia. 

 

3.3 – Avaliações da atividade administrada a pacientes de diagnóstico em 
medicina nuclear 

Para se obter os valores de atividade real administrada em pacientes de diferentes 

clínicas de medicina nuclear, o fator de correção da atividade obtido anteriormente é aplicado 

nos valores administrados aos pacientes, registrados pelos SMN, para diferentes tipos de 

exames de diagnóstico que utilizam 99mTc e 131I, obtendo assim a atividade administrada 

corrigida. 

As atividades administradas avaliadas foram obtidas a partir de prontuários médicos e 

anamneses de três serviços de medicina nuclear (dois SMN em Porto Alegre e um SMN na 

cidade do Rio de Janeiro). Além das informações relativas à radiofármaco e atividade 

administrada, foram coletadas informações referentes a cada paciente, como sexo, idade e 

massa corporal. A escolha das clínicas foi baseada a partir dos resultados de desempenho 

obtidos durante os anos de comparação de ativímetros com o LNMRI, onde foram escolhidas 

duas clínicas com o melhor desempenho (POA1 e POA2), e uma clínica com desempenho não 

aceitável (RIO). 

De acordo com recomendação internacional, o serviço de medicina nuclear deve 

providenciar um registro dos valores representativos para as doses absorvidas e as doses 

efetivas para pacientes típicos para cada tipo de procedimento diagnóstico realizado. Esses 

valores devem ser calculados através dos valores de referência utilizados internacionalmente e 

devem ser incluídos nos manuais de procedimentos (IAEA, 2002). 
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No Brasil não existem recomendações de atividades a serem administradas a pacientes 

em medicina nuclear. Com isso, os SMN adotam recomendações de guidelines, protocolos 

médicos e organizações internacionais, por exemplo, protocolos médicos da Society of 

Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI), European Association of Nuclear 

Medicine (EANM), American College of Radiology (ACR), ou comitês e organizações 

internacionais, por exemplo, Administration of Radioactive Substances Advisory Committee 

(ARSAC).  

O objetivo dos protocolos médicos internacionais é orientar na execução, interpretação 

e avaliação dos resultados obtidos nos exames, apresentando as atividades recomendadas para 

cada tipo de exame, os radiofármacos utilizados, o preparo do paciente para receber o 

radiofármaco, técnicas e tempo de aquisição das imagens, possível fontes de erro e artefatos 

de imagem. O médico ou físico responsável do SMN tem liberdade de escolha no protocolo a 

ser utilizado e para adotar uma ação ou abordagem diferente das recomendadas devido a 

condições específicas do paciente, limitações dos recursos disponíveis ou avanços no 

conhecimento e tecnologias subsequentes à publicação das orientações (GREENSPAN et al., 

2012). 

 Os valores das atividades administradas e atividades administradas corrigidas foram 

comparados com os valores recomendados por diferentes protocolos médicos e comitês 

internacionais. As informações sobre pacientes foram separadas para análise em idade (adulto 

e pediátrico) e sexo (feminino e masculino), para cada tipo de exame. 

3.4 – Cálculo da dose efetiva corrigida e risco de câncer associado 

 

No trabalho de diagnóstico clínico, as estimativas da dose absorvida e dose efetiva são 

necessárias tanto para garantir a qualidade da imagem como para avaliar os possíveis riscos 

da radiação associados com o uso de um radiofármaco especifico. A dose efetiva 

comprometida permite, também, a comparação entre riscos de câncer associados ao emprego 

de radionuclídeos em Medicina Nuclear e a outros procedimentos diagnósticos. As 

estimativas da dose efetiva comprometida em variados órgãos e tecidos do paciente dependem 

de diversas informações como tipos de absorção (rápida, média ou lenta) e fatores de 

transferência no intestino, bem como meia-vida física, meia-vida biológica e atividade dos 

radionuclídeos. 
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O cálculo da dose efetiva foi feito empregando fatores de conversão de doses 

apresentados pela International Commission on Radiological Protection (ICRP) em diferentes 

publicações (ICRP, 1987, ICRP, 1997, ICRP, 2008). As publicações apresentam valores de 

dose absorvida por unidade de atividade administrada por órgão (mGy/MBq) para indivíduos 

adultos e indivíduos com 15 anos, 10 anos, 5 anos e 1 ano. Ao fim, é obtido o valor de dose 

efetiva, em mSv/MBq. Esses valores diferem para cada tipo de exame, radionuclídeo e 

fármaco utilizado. 

 

A ICRP, por meio de sua publicação 103 (ICRP, 2007) e baseada em inúmeros estudos 

dos efeitos estocásticos das radiações, ou seja, das probabilidades de efeitos carcinogênicos, 

estabeleceu como relação entre baixas doses e indução de câncer de indivíduos do público o 

valor 5,5 x 10-2 /Sv. Isso significa dizer que, para um indivíduo que foi exposto à radiação 

ionizante que provocou uma dose efetiva de 1 mSv, acima da radiação de fundo, sua 

probabilidade de morte por câncer devido a esse acréscimo de dose é de 5,5 x 10-5 . A título 

de exemplo, cabe observar que o risco de morte devido a acidentes, de qualquer tipo encontra-

se na faixa entre 3x10-4 e 6x10-4 (SAUNDERS, 1983) e o risco de morte por câncer de 

pulmão para pessoas expostas à fumaça de tabaco está na faixa de 2x10-4 a 200x10-4 (LOPEZ 

et al., 2006). 

 

Esse fator risco/dose foi empregado para avaliar o acréscimo de risco de morte por 

câncer nos pacientes estudados para diferentes tipos de exames. 
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3.5 – Pacientes pediátricos 

No caso de pacientes crianças ou jovens adultos (0 a 17 anos), deve-se utilizar uma 

fração da atividade administrada em adultos, em função da massa corporal do paciente 

pediátrico. Este método é utilizado pois pacientes pediátricos necessitam de atenção especial 

no que diz respeito à proteção contra as radiações. Isso se deve ao fato de que o organismo 

das crianças e dos jovens ainda está em desenvolvimento, suas células se dividem mais 

rapidamente e a radiossensibilidade do organismo é maior. Os riscos relativos a certos efeitos 

negativos após uma exposição à radiação durante os primeiros dez anos de vida são de três a 

quatro vezes maiores em comparação com uma exposição entre 30 a 40 anos de idade e de 

cinco a sete vezes maiores em comparação com uma exposição após a idade de 50 anos 

(IAEA, 2001).  

A atividade do radiofármaco aplicado deve ser tal que gere uma dose menor que a 

dose referente à pacientes adultos. Porém, a atividade não deve ser tão baixa que prejudique a 

qualidade da imagem de diagnóstico, nem tão alta que cause uma exposição à radiação 

desnecessária. 

  Na ausência de valores recomendados para a prática da administração de 

radiofármacos na pediatria, muitas instituições já utilizam as recomendações, harmonizadas 

em 2014, pela European Association of Nuclear Medicine (EANM) juntamente com a Society 

of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI), onde a intenção é a de atingir a 

mesma densidade de contagem daquela para um adulto. As recomendações mostram uma 

estimativa da atividade a ser administrada como função da massa corporal do paciente 

pediátrico, em função de uma atividade mínima recomendada, para cada tipo de exame e 

fármaco associado (LASSMANN & TREVES, 2014). O protocolo utilizado para o cálculo da 

atividade administrada em pacientes pediátricos está apresentado na tabela A1 do Anexo. 

O coeficiente de dose utilizado para o cálculo da dose efetiva comprometida em 

pacientes pediátricos está relacionado com a idade do paciente. De acordo com a ICRP 

(ICRP, 1987, ICRP, 1997, ICRP, 2008), este coeficiente difere para diferentes faixas etárias 

(1, 5, 10 e 15 anos). Quanto menor a idade do paciente, maior será o fator de conversão de 

atividade em dose, consequentemente, maior será a dose efetiva recebida. 

Para a avaliação da atividade administrada, foram coletados dados referentes à 

atividade administrada nos pacientes pediátricos, bem como idade, peso e sexo. Também foi 
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calculada a dose efetiva comprometida e o risco de câncer associado. A avaliação do resultado 

dos exames de diagnóstico também foi feita para os pacientes pediátricos. A avaliação foi 

feita apenas para pacientes pediátricos submetidos a exames de cintilografia renal com 
99mTcDMSA e 99mTcDTPA, pois foram os únicos exames nos quais os SMN registraram a 

massa corporal do paciente, indispensável para o cálculo da atividade a ser administrada.  
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4 Resultados 

4.1 – Fator de correção da atividade 

A partir dos resultados obtidos na comparação de ativímetros, para os radionuclídeos 
99mTc e 131I, foram calculados os fatores de correção para a atividade administrada aos 

pacientes, em diferentes exames de diagnóstico em medicina nuclear. 

4.1.1 – Análise estatística 

A avaliação da consistência entre os resultados dos SMN de Porto Alegre e do Rio de 

Janeiro foi realizada a partir do teste estatístico de hipótese, analisando os resultados 

comparativos dos valores médios e das variâncias dos resultados obtidos para a razão R. Os 

parâmetros utilizados para a aceitação ou rejeição de H0 foram o teste t (média) e o teste F 

(variância). Foram utilizados os resultados das razões R da comparação realizada em 2012, 

em todos os ativímetros de Porto Alegre e do Rio de Janeiro, para medições com 99mTc e 131 I. 

As Tabelas 4.1 e 4.2 apresentam os parâmetros utilizados e resultados obtidos. 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros dos testes t e F para medições com 131I. 

131I 
Porto  
Alegre 

Rio de 
Janeiro 

Tamanho 13 38 
Média 0,9697 1,0237 

Variância 0,003600 0,003434 

α = 0,05 Teste t  

Graus de liberdade 49 
t49,0.975 1,6161 

tcrítico(p=0,975) 1,6775 

α = 0,05 Teste F 

Graus de liberdade 12 37 
s2 0,0036 0,0034 

F37,12.0.95 0,9539 
Fcrítico(p=0,95) 2,44 
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Tabela 4.2 – Parâmetros dos testes t e F para medições com 99mTc. 

99mTc 
Porto  
Alegre 

Rio de 
Janeiro 

Tamanho 13 41 
Média 0,9885 0,9864 

Variância 0,001436 0,003709 

α = 0,05 Teste t  

Graus de liberdade 33 
t33,0.975 0,1481 

tcrítico(p=0,975) 1,6775 

α = 0,05 Teste F 

Graus de liberdade 12 40 
s2 0,001436 0,003709 

F40,12.0.95 2,5820 
Fcrítico(p=0,95) 2,910 

 

 

Os valores calculados de t e F são obtidos a partir das equações apresentadas 

anteriormente na tabela 3.5. Os valores críticos de t e F são determinados levando-se em 

consideração os graus de liberdade e o nível de significância utilizado (0,05), a partir das 

tabelas apresentadas nas tabelas A2 e A3 do Anexo. 

 

Tanto para medições com 131I como para medições com 99mTc, os valores de t e F 

calculados são menores que os valores críticos de t e F, validando assim a hipótese nula H0, 

em que há consistência entre as médias e variâncias das medições entre Porto Alegre e Rio 

de Janeiro, em um intervalo de confiança de 95%, ou seja, estão satisfatoriamente bem 

rastreados metrologicamente.  

4.1.2 – Fator de correção para o 99mTc 

A Tabela 4.3 apresenta o desempenho dos SMN em relação a razão R, calculada a 

partir da equação 3.5 descrita anteriormente, para o 99mTc. O desempenho dos ativímetros de 

cada SMN foi avaliado durante o período de 2004 a 2012. O SMN RIO só participou da 

intercomparação nos anos de 2010 e 2012. 
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Tabela 4.3 - Valores obtidos da razão R nos anos de 2004 a 2012, em cada SMN, para 

medições com 99mTc. 

SMN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

POA1 0,989 1,037 0,995 0,991 1,000 1,009 1,009 0,994 0,983 

POA2 0,992 0,993 0,986 0,988 0,986 1,080 0,971 0,976 1,005 

RIO - - - - - - 1,119 - 1,134 

 

A figura 4.1 ilustra graficamente o desempenho dos ativímetros de cada SMN, 

representado pela razão R, para o 99mTc. 

 

 

Figura 4.1 - Desempenho dos ativímetros para medições com 99mTc, 

durante o período de 2004 a 2012. 

 

Pode ser observado através da figura 4.1 e da tabela 4.3, que os SMN POA1 e POA2 

apresentaram um valor dentro dos limites de aceitação de ±10%, em todas as comparações.  Já 

o SMN RIO apresentou valores de leitura de atividade de aproximadamente 11% acima do 

valor de referência nos dois anos em que participou das comparações. 

 

A partir das equações 3.9 e 3.10 descritas anteriormente, foi calculado o desvio médio 

d  e a incerteza combinada média percentual (%)U correspondente de cada SMN em relação 

ao valor de referência do LNMRI. Estes valores estão apresentados na tabela 4.4. 
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Tabela 4.4- Valores obtidos para o desvio médio e incerteza combinada de cada SMN em 

relação ao LNMRI para medições de 99mTc. 

SMN )(MBqd   (%)U  

POA 1 0,001 0,8 
POA 2 -0,003 0,7 
RIO 0,127 0,3 

 

Os valores dos fatores de correção e obtidos para os valores das atividades (f) e 

incertezas associadas (fU), estão apresentados na tabela 4.5.  

 
Tabela 4.5 - Valores obtidos para o fator de correção da  atividade e incerteza combinada de 

cada SMN em relação ao LNMRI para medições de 99mTc. 

SMN 

Fator de 
correção da 
atividade f  

Fator de 
correção da 

incerteza Uf  

POA 1 1,001 1,008 
POA 2 0,997 1,007 
RIO 1,127 1,003 

 

 

4.1.3 – Fator de correção para o 131I 

A tabela 4.6 apresenta o desempenho dos SMN em relação a razão R para o 131I, 

calculada a partir da equação 3.5 descrita anteriormente. O desempenho dos SMN foi 

avaliado durante o período de 2004 a 2012. O SMN RIO só participou da intercomparação 

nos anos de 2010 e 2012. 

 

Tabela 4.6 - Valores obtidos da razão R nos anos de 2004 a 2012, em cada SMN, para 

    medições com 131I. 

SMN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

POA1 1,001 0,990 1,045 1,044 0,958 1,042 1,047 1,043 0,985 
POA2 1,488 0,964 1,008 1,001 1,396 1,648 0,979 0,977 0,917 
RIO - - - - - - 1,301 - 1,282 
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A figura 4.2 ilustra o desempenho dos ativímetros de cada SMN representado pela 

razão R, para o 131I, a partir dos dados apresentados na tabela 4.6.  

 

Figura 4.2 - Desempenho dos ativímetros para medições com 131I, 

durante o período de 2004 a 2012. 

 

Dos SMN avaliados, apenas o POA 1 apresentou valores de leitura da atividade dentro 

dos limites de aceitação de ±10% em todos os anos de comparação.  O SMN POA2 

apresentou um valor de leitura da atividade acima do valor de referência para os anos de 2004, 

2008 e 2009. Já o SMN RIO apresentou valores de leitura de atividade acima do valor de 

referência nos dois anos em que participou das comparações.  

  

Os valores calculados para o desvio médio d  e a incerteza combinada média 

percentual (%)U correspondente de cada SMN em relação ao valor de referência do LNMRI, 

estão apresentados na tabela 4.7. 

 

 

Tabela 4.7- Valores obtidos para o desvio médio e incerteza combinada de cada SMN em 

relação ao LNMRI para medições de 131I. 

SMN )(MBqd  (%)U  

POA 1 0,017 1,4 
POA 2 0,153 0,8 
RIO 0,292 3,6 
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Os valores dos fatores de correção e obtidos para os valores das atividades (f) e 

incertezas combinada (fU), estão apresentados na tabela 4.8.  

 

Tabela 4.8 - Valores obtidos para o fator de correção da atividade e incerteza combinada de 

cada SMN em relação ao LNMRI para medições de 131I. 

SMN 

Fator de 
correção da 
atividade f  

Fator de 
correção da 

incerteza Uf  

POA 1 1,017 1,014 
POA 2 1,153 1,008 
RIO 1,292 1,036 

 

 

4.2 – Aplicação do fator de correção da atividade 

A partir dos resultados de fator de correção da atividade apresentados anteriormente, 

para os radionuclídeos 99mTc e 131I, foram calculados os valores corrigidos para a atividade 

administrada aos pacientes, em diferentes exames de diagnóstico em medicina nuclear.  

4.2.1 – Características dos pacientes adultos avaliados 

Foram avaliadas as atividades administradas a 1496 pacientes de dois serviços de 

medicina nuclear de Porto Alegre e um do Rio de Janeiro. As atividades avaliadas são 

referentes a dez tipos de exames de diagnóstico: Estudo Renal Dinâmico (99mTc DTPA), 

Controle Renal Qualitativo (99mTc DMSA), Perfusão Miocárdica - protocolos de 1 e 2 dias 

(99mTc MIBI), Cintilografia da Tireóide (131I), Cintilografia de Paratireóides (99mTc MIBI), 

Cintilografia Óssea (99mTc MDP), Perfusão Pulmonar (99mTc MAA), Perfusão Cerebral (99mTc 

ECD) e Cintilografia das Glândulas Salivares (99mTcO4
-).  

 

A figura 4.3 apresenta a proporção, em porcentagem, do número total de pacientes 

adultos avaliados por exame nos três SMN. O maior número dos pacientes avaliados foi 

submetido a exames de cintilografia óssea (30%) e perfusão miocárdica (40%).  
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Figura 4.3- Proporção de pacientes adultos por exame de diagnóstico. 

 

Além das atividades administradas, foram coletados os dados referentes a cada 

paciente, como sexo, idade e massa corporal, quando disponibilizados pelo SMN. Do total de 

pacientes avaliados, 793 são do sexo feminino (53%) e 573 do sexo masculino (38%) e 130 

(9%) de gênero não informado pelo SMN. Estes dados estão apresentados nas tabelas 4.9 a 

4.11. 
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Tabela 4.9 – Dados coletados no SMN POA1. 

 

 
 

Exame 

Número de 
pacientes 

Idade média 
(anos) 

Massa corporal média 
(kg) 

Atividade média 
administrada (MBq) 

Atividade média 
por kg (MBq/kg) 

Atividade 
média para 
ambos os 

sexosa 
(MBq) 

M F NI M F M F M F M F 

Controle renal  
 99mTc DMSA 

19 46 14 54,5±8,7 50,7±3,5 75±13,4 
67,8±14,

8 
110,3±3,5 112,5±7,8 1,5±0,3 1,7±0,5 111,9±6,6 

Estudo renal  
 99mTc DTPA 

19 20 2 46,7±19,3 43,7±14,4 
69,7±10,

9 
62,7±11,

7 
184,7±14,4 184,3±6,4 2,6±0,2 2,9±0,7 184,5±5,6 

Perfusão miocárdica 
com 99mTc MIBI 
(protocolo de 1 dia) 

89 73 0 NA NA 
86,2± 
15,7 

71,8±11,
3 

1055,7±67,6 1204±61 12,2±3 
16,8±3,

5 
1123,4±64,

7 

Perfusão miocárdica 
com 99mTc MIBI 
(protocolo de 2 dias) 

85 99 0 NA NA 81±15,5 72±15,1 762,7±59,7 826,2±54,9 9,4±2,5 
11,5±3,

2 
796,9±58,9 

Cintilografia  tireóide 
com 131I 

12 51 0 53,4±15,6 51,8±15,7 NA NA 6,2±0,9 5,7±1,0 - - 5,8±1,0 

Captação paratireoide 
com 99mTc MIBI 

8 21 0 53±20,2 48,2±12,1 NA NA 716,9±65,1 731,1±40,3 - - 727,2±47,2 

Cintilografia óssea 
com 99mTc MDP 

76 125 0 51,2±15,7 57,4±9,7 NA NA 757±68,5 748,9±51,8 - - 752±58 

Perfusão pulmonar 
com 99mTc MAA 

13 30 0 67,3±12 57,4±9,7 NA NA 115,1±9,7 122,1±28,1 - - 119,1±25,2 

Perfusão cerebral 
com 99mTc ECD 

14 18 0 NA NA NA NA 954,6±70,3 925,0±66,6 - - 937,5±68,1 

NI: sexo não informado pelo SMN;  M: masculino; F: feminino 
NA: não apresentado pelo SMN  
 a:  incluindo os pacientes sem sexo informado no protocolo 
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Tabela 4.10 – Dados coletados no SMN POA2. 

 

 

 

Exame 

Número de 
pacientes 

Idade média 
(anos) 

Massa corporal média 
 (kg) 

Atividade média 
administrada (MBq) 

Atividade média 
por kg (MBq) 

Atividade 
média para 
ambos os 

sexosa 
(MBq) 

M F NI M F M F M F M F 

Controle renal  
 99mTc DMSA 

5 7 0 48,8±14,7 43,4±12,2 NA NA 136,1±12,3 135,6±7,4 
- - 

135,9±9,5 

Estudo renal  
99mTc DTPA 

4 8 0 43,8±14,5 51±13,5 NA NA 196,9±5 222 
- - 

209,5±29 

Perfusão miocárdica 
99mTc MIBI 
(protocolo de 2 dias) 

63 70 1 NA NA 
80,3±15,

7 
71,5± 
14,7 

743,8±47,1 812,1±51,7 9,3±2,4 
11,4±3,

1 
778,6±49,6 

Captação paratireoide 
99mTc MIBI 

1 9 0 52±0 53,3±12,3 
75,8±17,

7 
70,7±12,

4 
552 666±111 7,3±1,7 9,4±3,2 609±111 

Cintilografia óssea  
99mTc MDP 

76 68 0 62,7±13,1 59,3±13,7 NA NA 960,2±67,9 1055,5±61,9 
- - 1007,9±65,

9 

Perfusão pulmonar  
99mTc MAA 

8 8 0 47,5±20,3 51,5±12,9 NA NA 150,5±6 148 
- - 

149,3±4 

Cintilografia das 
glândulas salivares  
99mTcO4

− 
2 11 0 66,5±17,7 47±11,6 NA NA 351,5±26,2 390,2±94,1 

- - 
370,9±83,8 

NI: sexo não informado pelo SMN;  M: masculino; F: feminino 
NA: não apresentado pelo SMN  
 a:  incluindo os pacientes sem sexo informado no protocolo 
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Tabela 4.11 – Dados coletados no SMN RIO. 

Exame 

Número de 
pacientes 

Idade média 
(anos) 

Massa corporal média 
(kg) 

Atividade média 
administrada (MBq) 

Atividade média por kg 
(MBq) 

Atividade 
média para 
ambos os 

sexosa 
(MBq) 

M F NI M F M F M F M F 

Controle renal  
 99mTc DMSA 

4 3 19 58,5±14,8 75±8,7 75,7±7,6 
73,3±21,

8 
209,1±22,9 237,4±62,3 2,8±0,6 3,3±1,8 211,7±34,2 

Estudo renal  
99mTc DTPA 

6 4 26 57,5±15,2 73,8±7,5 74±7,1 
77,9±19,

9 
252,1±18,2 295,2±142,2 3,4±0,6 3,8±1,8 240,1±52,1 

Perfusão miocárdica 
99mTc MIBI 
(protocolo de 1 dia) 

39 83 0 55,9±11,9 61,8±12 
83,9±23,

7 
72,6±19,

3 
1714,7±406,

2 
1818,6±189,

5 
20,4±10,7 25±9,3 1763±390,3 

Cintilografia tireoide 
131I 

2 15 18 58,5±12 55,9±9,1 85±8,1 67,3±8,5 2±0 1,9±0,5 0,02±0,006 
0,03±0,0

1 
2,1±0,3 

Cintilografia óssea  
99mTc MDP 

28 24 50 67±15,7 56,9±17,4 
71,5±12,

6 
66,2±13 1077,7±81,9 1099,1±26,5 15,1±3,8 16,7±3,7 

1085,6±55,
3 

NI: sexo não informado pelo SMN;  M: masculino; F: feminino 
NA: não apresentado pelo SMN  
 a:  incluindo os pacientes sem sexo informado no protocolo 
 



60 

 

Uma comparação entre os valores das atividades médias administradas em pacientes 

adultos de ambos os sexos obtidos neste trabalho, e as atividades recomendadas por diferentes 

protocolos internacionais é apresentada na tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12 – Comparação das atividades administradas nos SMN e recomendações 

internacionais. 

Exame 

Atividade média administrada (MBq) 
 

POA1 POA2 RIO 
Recomendações  
Internacionais 

Controle renal 
qualitativo  
 99mTc DMSA 
 

111,9±6,6 135,9±9,5 211,7±34,2 
menor que 185 

(ACR-SPR, 2013) 

Estudo renal dinâmico  
99mTc DTPA 
 

184,5±5,6 209,5±29,0 240,1±52,1 
menor que 555 

(ACR, 2013) 

Perfusão miocárdica  
99mTc MIBI (1 dia) 
 

1123,4±64,7 - 1763±390,3 
740 – 1480 

(STRAUSS et al, 2008) 

Perfusão miocárdica  
99mTc MIBI (2 dias) 
 

796,9±58,9 778,6±49,6 - 
740 – 1480 

(STRAUSS et al, 2008) 

Cintilografia da tireoide 
com 131I 
 

5,8±1,0 - 2,1±0,3 
1,85 – 7,4 

(BALON et al, 2006) 

Captação paratireoide 
99mTc MIBI 
 

727,2±47,2 609±111 - 
740 – 1110 

(GREENSPAN et al, 2012) 

Cintilografia óssea  
 99mTc MDP 
 

752±58 1007,9±65,9 1085,6±55,3 
740 – 1100 

(DONOHOE et al, 2003) 

Perfusão pulmonar  
 99mTc MAA 
 

119,1±25,2 149,3±4,0 

- 
40 – 150 

(PARKER et al, 2012) 

Perfusão cerebral  
 99mTc ECD 
 

937,5±68,1 - 

- 
550 – 1100 
(JUNI et al, 2009) 

Cintilografia das 
glândulas salivares  
99mTcO4

− 
- 370,9±83,8 

- 
185-370 

 (ACR-SNM-SPR, 2010) 
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A partir das informações apresentadas nas tabelas 4.9 a 4.11, nota-se que a atividade 

administrada média em pacientes do sexo feminino é maior quando comparada com as 

atividades administradas nos pacientes do sexo masculino. Isto ocorre, pois, no geral, os SMN 

administram a mesma atividade em ambos os sexos. Normalmente, pacientes do sexo 

feminino tem uma massa corpórea menor, consequentemente a relação atividade/peso 

(MBq/kg) será maior que a de pacientes masculinos. 

 

Em relação às atividades administradas a pacientes, observou-se que os valores 

administrados são compatíveis com os valores recomendados internacionalmente. 

 

Comparando os valores de atividade administrada nos pacientes entre os três SMN, 

observou-se que as atividades administradas são maiores no SMN RIO do que nos outros 

SMN de Porto Alegre, exceto na cintilografia da tireóide. 

4.2.2 – Correção da atividade administrada 

Aplicando os fatores de correção para a atividade administrada f  e para a incerteza 

uf  calculados nos valores de atividade média administrada registrados pelos SMN, obtemos 

os valores da atividade real média administrada aos pacientes. Os valores obtidos são 

apresentados na tabela 4.13. 
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       Tabela 4.13. – Valores de atividade administrada média corrigida. 

Exame 

Atividade média administrada 
corrigida(MBq) 

POA1 POA2 RIO 

Controle renal 
qualitativo 

99mTc DMSA 
 

111,8±6,6 136,2±9,5 187,9±34,2 

Estudo renal dinâmico 
99mTc DTPA 

 
184,4±5,6 210,0±29,1 213,1±52,2 

Perfusão miocárdica 
99mTc MIBI (1 dia) 

 
1122,5±64,4 - 1564,9±390,7 

Perfusão miocárdica 
99mTc MIBI (2 dias) 

 
796,3±58,7 780,6±49,8 - 

Cintilografia da 
tireoide com 131I 

 
5,7±1,0 - 1,8±0,3 

Captação paratireoide 
99mTc MIBI 

 
726,7±47,0 610,6±111,7 - 

Cintilografia óssea 
99mTc MDP 

 
751,4±57,9 1010,5±66,1 963,6±55,4 

Perfusão pulmonar 
99mTc MAA 

 
119,0±25,1 149,6±4,0 - 

Perfusão cerebral 
99mTc ECD 

 
936,7±67,8 - - 

Cintilografia das 
glândulas salivares  

99mTcO4
− 

- 371,8±84,1 - 

 

Para exames envolvendo 99mTc, observou-se uma redução de 0,1% no valor da 

atividade real administrada, em relação ao valor medido pelo SMN, para o SMN POA1. Para 

o SMN POA2, observou-se um acréscimo de 0,3%, e no caso do SMN RIO, houve um 

decréscimo de aproximadamente 13% no valor da atividade real administrada. 
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Para exames de cintilografia da tireoide, envolvendo 131I, os valores de atividade real 

administrada são 1,7% menores em relação à atividade medida no SMN POA1 e 30% 

menores no SMN RIO. 

 

As diferenças obtidas entre a atividade administrada e a atividade real administrada 

(corrigida) estão apresentadas graficamente nas figuras 4.4 a 4.11. 

 

  
Figura 4.4 – Valores de atividade administrada e atividade administrada corrigida para exame 

de controle renal qualitativo 99mTc DMSA. 
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 Figura 4.5 – Valores de atividade administrada e atividade administrada corrigida para exame 

de estudo renal dinâmico 99mTc DTPA. 

 

             

 Figura 4.6 – Valores de atividade administrada e atividade administrada corrigida para exame 

de perfusão miocárdica (protocolo de 1 dia) 99mTc MIBI. 
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 Figura 4.7 – Valores de atividade administrada e atividade administrada corrigida para 

exame de perfusão miocárdica (protocolo de 2 dias) 99mTc MIBI. 

 

         

 Figura 4.8 – Valores de atividade administrada e atividade administrada corrigida para 

exame de cintilografia de tireoide com 131I. 
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 Figura 4.9 – Valores de atividade administrada e atividade administrada corrigida para 

 exame de cintilografia das paratireoides  99mTc MIBI. 

 

        

 Figura 4.10 – Valores de atividade administrada e atividade administrada corrigida para 

exame de cintilografia óssea  99mTc MDP. 
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 Figura 4.11 – Valores de atividade administrada e atividade administrada corrigida para exame 

de perfusão pulmonar  99mTc MAA. 

 

Em relação às figuras anteriores, observa-se uma considerável diferença entre os 

valores das atividades administradas nos três SMN, principalmente a diferença entre os SMN 

Porto Alegre e o SMN do Rio de Janeiro, exceto no exame de cintilografia da tireoide. A  

diferença nos valores de atividade administrada entre os SMN POA 1 e POA 2 é pequena, 

dentro do intervalo de  incerteza. 

4.2.3 – Correção na estimativa de dose efetiva e risco de câncer associado 

A partir das atividades médias corrigidas apresentadas no item anterior, foi estimado, 

para cada tipo de exame, as correspondentes doses efetivas reais recebidas pelos pacientes. 

Posteriormente, utilizando o fator de 0,055/Sv, recomendado pela ICRP 103 (ICRP, 2007), 

que associa baixas doses de radiação e probabilidade de ocorrência de câncer em indivíduos 

do público, foram calculados os riscos de câncer associados aos valores de dose efetiva. 

Cabe observar que a estimativa da dose efetiva [mSv], para cada tipo de exame, foi 

calculada por meio de coeficientes de dose apresentados pelas publicações da ICRP (ICRP, 

1987, ICRP, 1997, ICRP, 2008). Os fatores de conversão utilizados estão apresentados na 

tabela A4 do Anexo. Os valores médios de dose efetiva comprometida corrigida, para cada 

tipo de exame, são apresentados na tabela 4.14: 
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Tabela 4.14 – Valores obtidos para dose efetiva média corrigida (mSv). 

Exame 

Estimativa de dose efetiva comprometida 
média 

corrigida (mSv) 

POA1 POA2 RIO 

Controle renal 
qualitativo  
 99mTc DMSA 
 

1±0,03 1,2±0,1 1,7±0,2 

Estudo renal 
dinâmico  
99mTc DTPA 
 

0,9±0,03 1±0,1 1±0,3 

Perfusão miocárdica  
99mTc MIBI (1 dia) 
 

19±1,1 - 26,4±6,6 

Perfusão miocárdica  
99mTc MIBI (2 dias) 
 

13,5±1,0 13,2±0,8 - 

Cintilografia da 
tireoide com 131I 
 

37,4±6,6 - 12,1±2,2 

Captação 
paratireoide 99mTc 
MIBI 
 

6,5±0,4 5,5±1,0 - 

Cintilografia óssea  
 99mTc MDP 
 

4,3±0,3 5,8±0,4       5,5±0,3 

Perfusão pulmonar  
 99mTc MAA 
 

1,3±0,3 1,6±0,1 

- 

Perfusão cerebral  
 99mTc ECD 
 

7,2±0,5 - 

- 

Cintilografia das 
glândulas salivares  
99mTcO4

− 
- 4,8±1,1 

- 
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A relação entre atividade administrada e dose efetiva comprometida é linear 

(mSv/MBq), ou seja, o acréscimo ou decréscimo no valor da atividade administrada é o 

mesmo na dose efetiva. Com isso, observamos que, para exames envolvendo 99mTc no SMN 

POA 1, observou-se uma redução de 0,1% no valor da dose efetiva corrigida. Para o SMN 

POA2, observou-se um acréscimo de 0,3% na dose efetiva corrigida, e no caso do SMN RIO, 

houve um decréscimo de aproximadamente 13% neste valor. 

 

Para exames de cintilografia da tireóide, envolvendo 131I, Os valores dose efetiva 

corrigida são 1,7% no SMN POA1 e 30% menores no SMN RIO, em relação aos valores sem 

correção. 

Comparando os valores obtidos neste trabalho, com os valores apresentados por 

Oliveira (DE OLIVEIRA et al., 2006), coletados em 16 instituições de três regiões do Brasil, 

observamos valores semelhantes para as doses efetivas. A figura 4.12 apresenta a comparação 

destes valores de maneira gráfica. 

 

Figura 4.12 - Comparação entre valores de dose efetiva obtidas neste trabalho e os valores 

apresentados na literatura. 

 

Os valores obtidos não diferem muito do intervalo de valores apresentados na 

literatura, exceto para exames de perfusão miocárdica, onde a dose efetiva comprometida 

apresentada é menor em relação às apresentadas neste trabalho. 
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Os valores obtidos para risco de surgimento de câncer, associados a cada tipo de 

exame, são apresentados na tabela 4.15, tendo sido calculados a partir da dose efetiva 

comprometida corrigida, associadas a cada exame. 

 

Tabela 4.15 - Riscos de câncer associados a cada tipo de exame. 

Exame 

Risco de surgimento de câncer 
(mortal + não mortal) (%) 

POA1 POA2 RIO 

Controle renal 
qualitativo 

99mTc DMSA 
 

0,006 0,007 0,009 

Estudo renal dinâmico 
99mTc DTPA 

 
0,005 0,006 0,006 

Perfusão miocárdica 
99mTc MIBI (1 dia) 

 
0,1 - 0,1 

Perfusão miocárdica 
99mTc MIBI (2 dias) 

 
0,07 0,07 - 

Cintilografia da 
tireoide com 131I 

 
0,2 - 0,07 

Captação paratireoide 
99mTc MIBI 

 
0,04 0,03 - 

Cintilografia óssea 
99mTc MDP 

 
0,02 0,03 0,03 

Perfusão pulmonar 
99mTc MAA 

 
0,007 0,009 - 

Perfusão cerebral 
99mTc ECD 

 
0,04 - - 

Cintilografia das 
glândulas salivares  

99mTcO4
− 

- 0,03 - 
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Pode ser observado na tabela 4.15 que os exame de cintilografia da tireoide e perfusão 

miocárdica (protocolo de 1 dia) foram os que apresentaram o maior risco de surgimento de 

câncer, o equivalente a aproximadamente uma ocorrência a cada 1.000 pacientes. Em 

contrapartida, na perfusão pulmonar, o risco é de, em média oito ocorrências de câncer a cada 

100.000 pacientes. 
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4.3 – Pacientes pediátricos 

Foram avaliadas as atividades administradas a 134 pacientes pediátricos de um SMN 

de Porto Alegre (POA1) e um do Rio de Janeiro (RIO). As atividades avaliadas são referentes 

a dois tipos de exames de diagnóstico: Estudo Renal Dinâmico (99mTc DTPA) e Controle 

Renal Qualitativo (99mTc DMSA).  O número total de pacientes avaliados por exame foi de 

107 em Controle Renal Qualitativo (99mTc DMSA) e 27 em Estudo Renal Dinâmico (99mTc 

DTPA). 

Além das atividades administradas, foram coletados os dados referentes a cada 

paciente, como idade e massa corporal, quando disponibilizados pelo SMN. Estes dados estão 

apresentados nas tabelas 4.16 e 4.17. 

 

Para a análise das atividades administradas e cálculo da dose efetiva comprometida, os 

pacientes pediátricos foram separados por faixas etárias (0 a 2 anos, >2 anos a 7 anos, >7 anos 

a 12 anos e >12 a 17 anos). Essa separação é necessária, pois há uma grande diferença entre a 

massa corporal dos pacientes para diferentes idades.  Por exemplo, não podemos calcular a 

atividade média administrada entre um paciente recém-nascido e um paciente de 17 anos, 

devido à diferença considerável entre as massas corporais e valores de atividade administrada. 
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Tabela 4.16- Dados dos pacientes pediátricos coletados no SMN POA1. 

 
Idade 
[anos] 

 
 

Pacientes 
[n] 

Atividade média 
[MBq] 

Massa corporal 
média [kg] 

Atividade / massa 
corporal [Mbq/kg] 

99mTc 
DMSA 

99mTc 
DTPA 

99mTc 
DMSA 

99mTc 
DTPA 

99mTc 
DMSA 

99mTc 
DTPA 

99mTc 
DMSA 

99mTc 
DTPA 

0-2 47 8 55,5±0,0 78±50,5 9,9±2,9 8,3±2,7 6,3±3,0 10,7±7,8 
 

>2-7 
 

26 3 57,6±10,9 148±64,1 19,2±4,8 15,8±2,8 3,2±1 9,3±3,8 

>7-12 
 

12 6 55±0,0 185±95,8 35,6±14,4 41,0±11,7 2,0±1,6 4,5±1,7 

>12-17 
 

5 1 111±0,0 185±0,0 52,2±22,2 56±0,0 2,6±1,6 3,3±0,0 

 
 

Tabela 4.17- Dados dos pacientes pediátricos coletados no SMN RIO. 

 
Idade 
[anos] 

 
 

Pacientes 
[n] 

Atividade média 
administrada 

[MBq] 

Massa corporal 
média [kg] 

Atividade / massa 
corporal [Mbq/kg] 

99mTc 
DMSA 

99mTc 
DTPA 

99mTc 
DMSA 

99mTc 
DTPA 

99mTc 
DMSA 

99mTc 
DTPA 

99mTc 
DMSA 

99mTc 
DTPA 

0-2 
 

6 2 71,0±29,4 61,1±2,6 10,3±3,6 4,5±0,7 7,6±3,6 13,7±1,6 

>2-7 
 

5 4 98,7±9,9 112,2±20,7 22,2±13,2 21,5±6,1 5,4±2,1 5,5±1,7 

>7-12 
 

2 2 160,0±1,3 234,3±0,1 56,5±6,4 55,5±7,8 2,9±0,3 4,3±0,6 

>12-17 
 

4 1 186,3±50,8 222±0,0 47,5±19,8 70±0,0 4,4±1,7 3,3±0,0 

 
 

Comparações entre os valores das atividades médias administradas em pacientes 

pediátricos obtidos neste trabalho, e as atividades recomendadas são apresentadas nas 

tabelas 4.18 e 4.19. 
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Tabela 4.18 – Comparação das atividades administradas corrigidas em pacientes pediátricos, no SMN 

POA 1, e recomendação internacional, por faixa etária. 

Idade 
[anos] 

Atividade Administrada [MBq] 

Controle Renal Qualitativo 
99mTc DMSA 

Estudo Renal Dinâmico 
99mTc DTPA 

POA 1 
LASSMANN 
e TREVES, 

2014 
POA 1 

LASSMANN 
e TREVES, 

2014 

0 a 2 54,9±6,3 18,5-21 77,9±50,3 
50-74a 
24-44b 

>2 a 7 57,5±10,9 24-39 147,9±63,8 
80-92a 
50-62b 

>7 a 12 54,9±0,1 36-73 184,8±95,4 
124-170a 
96-158b 

>12 a 17 110,9±0,0 47-95 - - 

      (a: função renal normal ; b: função renal anormal) 
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Tabela 4.19 – Comparação das atividades administradas corrigidas em pacientes pediátricos, no SMN 

RIO, e recomendação internacional, por faixa etária. 

Idade 
[anos] 

Atividade Administrada [MBq] 

Controle Renal Qualitativo 
99mTc DMSA 

Estudo Renal Dinâmico 
99mTc DTPA 

RIO 
LASSMANN 
e TREVES, 

2014 
RIO 

LASSMANN 
e TREVES, 

2014 

0 a 2 63,0±29,4 18,5-24 54,2±2,6 
38a 
20b 

>2 a 7 87,6±9,9 27-44 99,6±20,7 
86-118a 
56-90b 

>7 a 12 142,0±1,3 73-91 206,1±0,1 
162-192a 
90-188b 

>12 a 17 165,3±50,7 36-95 - - 

                    (a: função renal normal ; b: função renal anormal) 

 

Comparando os valores de atividade administrada com a recomendação internacional, 

apresentados nas tabelas acima, foi observado que as atividades usadas não foram 

padronizadas, sendo maiores para crianças de menor idade, podendo ser otimizadas conforme 

apropriado. 

 

Utilizando os valores das atividades corrigidas, foram estimadas, para cada tipo de 

exame, as correspondentes doses efetivas comprometidas reais. O cálculo foi realizado por 

meio de coeficientes de dose apresentados pelas publicações da ICRP (ICRP, 1987, ICRP, 

1997, ICRP, 2008). Para pacientes pediátricos, os coeficientes de conversão de atividade 

administrada em dose efetiva (mSv/MBq) diferem para pacientes com idades de 1, 5, 10 e 15 

anos, e são estão apresentados na tabela A5 do Anexo.  

 

Os valores médios de dose efetiva comprometida corrigida, para cada tipo de exame e 

faixa etária, são apresentados na Tabela 4.20: 
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Tabela 4.20 – Estimativa da dose efetiva comprometida em pacientes pediátricos. 

Idade 
[anos] 

Dose efetiva comprometida [mSv] 

Controle Renal Qualitativo 
99mTc DMSA 

Estudo Renal Dinâmico 
99mTc DTPA 

POA1 RIO POA1 RIO 

0 a 2 2,0±0,2 2,3±1,1 1,2±0,8 0,9±0,0 

>2 a 7 1,2±0,2 1,8±0,2 1,3±0,6 0,9±0,2 

>7 a 12 0,8±0,0 2,1±0,0 1,5±0,8 1,7±0,0 

>12 a 17 1,2±0,0 1,8±0,6 - - 

 
 

Como já era esperado, observou-se uma redução de 0,1% no valor da dose efetiva 

corrigida associada a exames no SMN POA1 e de aproximadamente 13% no SMN RIO, 

devido ao decréscimo no valor das atividades corrigidas em ambos os casos. Uma 

comparação entre valores de dose efetiva comprometida para pacientes adultos e pacientes 

pediátricos indica que, mesmo sendo as atividades inferiores àquelas administradas em 

adultos, a dose recebida pelos pacientes pediátricos é maior.  

Os valores obtidos para risco de surgimento de câncer, associados a cada tipo de 

exame, são apresentados na tabela 4.21, tendo sido calculados a partir da dose efetiva 

comprometida corrigida, associadas a cada exame. 
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Tabela 4.21 - Riscos de câncer associados a cada tipo de exame em pacientes pediátricos. 

Idade 
[anos] 

Risco de surgimento de câncer 
(mortal + não mortal) (%) 

Controle Renal Qualitativo 
99mTc DMSA 

Estudo Renal Dinâmico 
99mTc DTPA 

POA1 RIO POA1 RIO 

0 a 2 0,011 0,013 0,007 0,005 

>2 a 7 0,007 0,010 0,007 0,005 

>7 a 12 0,004 0,012 0,008 0,009 

>12 a 17 0,007 0,010   

 
 

Devido aos valores maiores de dose efetiva, o risco de câncer mortal é maior em 

pacientes pediátricos do que em pacientes adultos. Em média, o risco associado a exames de 

controle renal qualitativo 99mTc DMSA em crianças é 3 vezes maior quando comparado ao 

risco em adultos. 
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5 Conclusões 

 

Os resultados das comparações permitiram obter a capacidade metrológica do SMN, 

expressa pelo fator de correção da atividade. Os valores obtidos para o desvio médio foram 

0,1%, -0,3% e 13% para o 99mTc e 1,7%, 15% e 30% para o 131I, correspondentes aos SMN 

POA1, POA2 e RIO respectivamente. Estes valores obtidos indicam pequenas mudanças nos 

valores de dose efetiva e risco de desenvolvimento de câncer para exames utilizando o 99m Tc, 

mas no caso do 131I, a variação atinge o valor de 30%. 

A implementação do programa de comparação de ativímetros é de grande importância 

para assegurar a qualidade das medições de radiofármacos administrados nos SMN, 

garantindo diagnósticos mais precisos e terapias mais eficientes. Conclui-se que novas 

rodadas de comparação devem ser realizadas em todo território nacional, incluindo novos 

radiofármacos além dos já avaliados, a fim de melhorar o desempenho dos SMN nas 

comparações para que aprimorem suas medições e, consequentemente, o atendimento aos 

pacientes de diagnóstico e terapia com radionuclídeos. Quanto maior o número de 

participações do SMN, mais definido será o valor do fator de correção da atividade. 

Para a proteção radiológica de pacientes em medicina nuclear, é importante que a 

atividade administrada seja a mais exata possível, dentro dos limites de exatidão 

recomendados pela CNEN. Para as medições realizadas com 99mTc e 131I, os dois serviços de 

Porto Alegre apresentaram melhor desempenho em comparação com o serviço do Rio de 

Janeiro. Em relação ao SMN RIO, o desempenho para o 131I é preocupante, pois um desvio de 

30% na atividade administrada no paciente, principalmente em terapia, pode prejudicar o 

tratamento, aumentando o risco de tratamento inadequado. 
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6 Anexos 

Tabela A1 – Protocolo para cálculo da atividade a ser administrada em pacientes pediátricos  
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Tabela A2 – Tabela de valores críticos (t de Student) 
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Tabela A3 – Tabela de valores críticos (teste F) 
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Tabela A4 – Coeficientes de conversão utilizados para o cálculo de estimativa de dose efetiva 
[mSv] em pacientes adultos 

 
Exame 

 

Coeficiente de Conversão  
[mSv/MBq] 

Controle renal qualitativo 
99mTc DMSA 

 

0,0088 

Estudo renal dinâmico 
99mTc DTPA 

 

0,0049 

Perfusão miocárdica 
99mTc MIBI (1 e 2 dias) 

 

0,009 

Cintilografia da tireoide com 131I 
 

6,6 

Captação paratireoide 99mTc MIBI 
 

0,009 

Cintilografia óssea 
99mTc MDP 

 

0,0057 

Perfusão pulmonar 
99mTc MAA 

 

0,011 

Perfusão cerebral 
99mTc ECD 

 

0,0077 

Cintilografia das glândulas 

salivares  99mTcO4
− 

 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Tabela A5 – Coeficientes de conversão utilizados para o cálculo de estimativa de dose efetiva 
[mSv] em pacientes pediátricos. 

Exame 
Coeficiente de Conversão [mSv/MBq] 

1 ano 5 anos 10 anos 15 anos 

Controle renal qualitativo 
99mTc DMSA 

 
0,037 0,021 0,015 0,011 

Estudo renal dinâmico 
99mTc DTPA 

 
0,016 0,009 0,0082 0,0062 
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