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                                                    RESUMO 

 

 

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica (International Commission on 

Radiogical Protection – ICRP) tem ressaltado a importância em se determinar de 

modo preciso os níveis médios de dose, ou atividade administrada, recebida pelos 

pacientes em cada procedimento médico que faça uso de radiação ionizante. No 

entanto é escasso, ou bastante limitado, o número de referências bibliográficas que 

abordem a necessidade de se conhecer e aperfeiçoar esses níveis, o que pode 

favorecer a não padronização das técnicas, o descontrole das exposições e, ainda, 

possível aumento dos riscos radiológicos associados a estes procedimentos. Nesse 

contexto, foi desenvolvido um software em linguagem Visual Basic® da 

Microsoft© cuja função é obter os Níveis de Referência em Atividade (NRA) para 

pacientes de medicina nuclear, pela determinação do terceiro quartil dos exames 

realizados. O programa permite, ainda, obter valores de doses absorvidas em 

órgãos críticos com base em especificidades do paciente, idade, sexo e Índice de 

Massa Corporal (IMC) de forma a se avaliar o risco envolvido em cada exame. 

Foram avaliados os principais procedimentos realizados em diagnóstico por 

medicina nuclear, através da base de dados de dois hospitais públicos e uma 

clínica particular, obtendo-se os NRA de cada instalação, sendo o software 

validado por comparação aos cálculos tradicionalmente aceitos. Pelos resultados 

obtidos em cada instalação, além da determinação de NRA, lacunas nas 

capacidades de tratamento e variações de dose injustificada para o mesmo exame 

foram identificadas, indicando a necessidade de otimização. Com isso, o programa 

desenvolvido mostra-se apto a fornecer os dados estimados de doses efetivas e 

absorvidas resultantes em cada procedimento, para cada paciente, proporcionando, 

assim, valores de referência para a área de medicina nuclear, até o presente 

momento inexistente no cenário nacional.  

 

 

 

Palavras-Chaves: Medicina Nuclear, Dose Absorvida, Atividade Administrada, 

Níveis de Referência em Diagnóstico. 
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ABSTRACT 

 

 
The International Commission on Radiation Protection (ICRP) has emphasized the 

importance of accurately determining the mean dose levels, or administered activity, 

received by the patients for each medical procedure that uses ionizing radiation. 

However, the number of bibliographic references addressing the need to know and 

optimize these levels is insufficient, or rather limited, which may lead to non-

standardizes techniques, a lack of exposures control, and also the increase of associated 

radiological risks of these procedures. In this context, a software in Visual Basic® of 

Microsoft© language was developed whose function is to elaborate a method of 

obtaining the Reference Levels in Activity (RLA) for nuclear medicine patients by 

determining the third quartile of the examinations carried out. The program also allows 

obtaining  absorbed dose values in critical organs based on patient specificities as age, 

sex and Body Mass Index (BMI) in order to evaluate the risk involved in each 

procedure. The main nuclear medicine diagnostic procedures were evaluated through 

the database of two public hospitals and a private clinic, obtaining the NRAs of each 

facility, where the software was validated by comparison with the traditionally accepted 

calculation methods. Due to the results obtained in each installation, in addition to NRA 

determination, gaps in treatment capacities and unjustified dose variations for the same 

procedure were identified, indicating the need for optimization. Thus, the developed 

program is able to provide the estimated values of effective and absorbed doses 

involved in each procedure, for each patient, providing reference values for nuclear 

medicine field, not available in the national scenario so far.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words:  Nuclear Medicine, Absorbed Dose, Administered Activity, Diagnostic 

Reference levels. 
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1  

1 - INTRODUÇÃO 

Desde a descoberta dos raios X, em 1895, as radiações ionizantes têm sido 

utilizadas de forma ampla em diferentes segmentos da sociedade, principalmente na 

área de pesquisa científica e em aplicações médicas. A Medicina Nuclear (MN), 

prática médica onde um material radioativo, denominado radiofármaco, é 

administrado a um paciente visando o diagnóstico ou a terapia de várias doenças, é 

responsável por 1% da dose coletiva anual quando se considera a população mundial 

[1].  

Atualmente, o Brasil é o responsável por 4% do consumo mundial de 

radioisótopos, realizando aproximadamente dois milhões de procedimentos em 

medicina nuclear anualmente, enquanto a Comunidade Europeia apresenta valores da 

ordem de cinco milhões. Estima-se que procedimentos diagnósticos de radiologia 

cresçam a uma taxa anual de 10%, enquanto a taxa de crescimento para a medicina 

nuclear é de 5% [2], sendo que atualmente existem 460 Serviços de Medicina Nuclear 

(SMN) registrados no órgão regulador da prática, a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) [2].  

Segundo relatório do Comitê Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos 

da Radiação Atômica (United Nations Scietific Committee on the Effects of Atomic 

Radiation - UNSCEAR), publicado em 2008, foram realizados, anualmente, cerca de 

32,7 milhões de exames em MN no mundo, o que representa um crescimento de 0,6% 

em comparação ao período anterior pesquisado, de 1991 a 1996. Para o mesmo 

período, a dose efetiva coletiva devido a esses exames cresceu 35 % [3].  

O aumento do uso de materiais radioativos em diagnóstico por imagem, ou de 

terapias por radionuclídeos, tem crescido principalmente devido a melhorias 

tecnológicas dos equipamentos e ao desenvolvimento de radiofármacos cada vez mais 

específicos para o diagnóstico e tratamento de patologias, trazendo benefícios à saúde 

dos pacientes. A união de duas diferentes técnicas de diagnóstico por imagem como a 

tomografia de emissão de pósitrons (Positron Emission Tomography – PET) e a 

tomografia por emissão de fóton único (Single Photon Emission Tomography – 

SPECT) junto à tomografia computadorizada (Computed Tomography – CT) deram 

origem a equipamentos híbridos tais como PET/CT e SPECT/CT que têm produzido 

grandes impactos na medicina diagnóstica, especialmente na área de oncologia [4].  
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A maior contribuição das tecnologias híbridas é a possibilidade de gerar 

imagens morfológicas devido às imagens por raios X da tomografia computadorizada, 

e funcionais devido às imagens por emissão de radiação gama (SPECT, PET), de 

processos patológicos desde seu inicio, quando ainda não há disfunção devido à 

doença [5]. Porém, de modo concomitante, o crescimento do uso desses 

equipamentos leva a discussões sobre potenciais efeitos secundários que possam 

ocorrer devido à maior exposição à radiação do paciente [6], relacionado ao 

consequente aumento das doses absorvidas em órgãos mais sensíveis, denominados 

órgãos críticos [7]. 

 A sétima publicação do relatório Biological Effects of Ionizing Radiation 

(BEIR VII) elaborado pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos da 

América (National Academy of Sciences – USA) sobre os efeitos biológicos das 

radiações ionizantes para baixas dose estimou que uma dose única de radiação de 100 

mSv durante a vida é capaz de contribuir para o desenvolvimento de um câncer sólido 

ou leucemia na proporção de 1 em 1.000 pessoas [8,9]. 

 Löbrich et al realizaram uma análise in vivo sobre o risco de carcinogênese 

por meio de quebra da dupla-hélice de DNA (deoxyribonucleic acid), concluindo que 

esta alteração é linearmente proporcional à dose de radiação [10]. Segundo D’Ippolito 

e Medeiros, células com alta taxa de proliferação são mais sensíveis à radiação 

ionizante e são encontradas em tecidos de alta atividade mitótica [11]. A 

radiosensibilidade é inversamente proporcional ao grau de diferenciação celular - 

quanto menos diferenciada, mais radiosensível é a célula, e diretamente proporcional 

ao número de divisões celulares necessárias para que a célula alcance sua maturação 

completa. Assim sendo, constata-se que quanto mais jovem o indivíduo, maior será o 

risco de desenvolver alguma patologia advinda da exposição às radiações ionizantes.           

A medição das grandezas físicas na área de radiologia, relacionadas à 

exposição do paciente às radiações ionizantes para otimização de protocolos de 

imagem visando à proteção radiológica se iniciou há mais de meio século. Na década 

de 1950, realizaram-se levantamentos nacionais de tais quantidades para exames de 

raios X diagnósticos no Reino Unido [12]. Na década de 1970, a Avaliação Nacional 

de Tendências no uso de Raios X (Nationwide Evaluation of X-Ray Trends - NEXT) 

já era realizada nos Estados Unidos da América [13].  
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O Conselho Nacional de Proteção Radiológica (National Radiological 

Protection Board - NRPB) do Reino Unido mediu a exposição de pacientes de 

radiologia por meio da determinação da dose de entrada na pele, sendo que os 

resultados dessas análises foram a base para publicação de recomendações quanto aos 

fatores de técnica e níveis de exposições a serem utilizados nos exames pesquisados. 

Levantamentos realizados nos Estados Unidos, Reino Unido e, 

posteriormente, na Comunidade Europeia, geraram recomendações na forma de guias 

de exposição, doses orientativas ou níveis de orientação, publicados pela Agência 

Internacional de Energia Atômica (International Atomic Energy Agency - IAEA) a 

partir de 1996 [14]. A Comissão Europeia incluiu valores de Níveis de Referência em 

Diagnóstico (NRD) (Diagnostic Reference Level – DRL) em sua diretiva de 1997 [1].  

Além disso, valores de DRL também foram publicados em relatórios da Comissão 

Internacional de Proteção Radiológica (International Commission on Radiological 

Protection - ICRP) [15]. Nesses estudos, porém, mesmo que diversos levantamentos 

tenham sido realizados, diversas análises e recomendações tenham sido publicadas, 

grandes discrepâncias de valores de doses para os mesmos procedimentos de 

diagnóstico foram observadas e relatadas por diversos países [16, 17, 18].  

O estabelecimento de níveis de referência em diagnóstico NRD, conhecidos 

anteriormente como Níveis de Orientação, ou Valores de Referência [19,20], tem se 

mostrado um método útil para o controle e redução das exposições à radiação de 

pacientes. Esses valores são considerados como guias, não limitações, que permitem 

ainda comparar procedimentos e padronizar exposições nas áreas de radiologia e de 

MN, respeitando as práticas adotadas e recursos disponíveis no cenário regional [15].  

O conceito de NRD pode não ser um mecanismo tão trivial em MN devido sua 

determinação nesta prática terem poucos dados disponíveis quanto às atividades 

administradas dos radiofármacos utilizados e, ainda, sua variabilidade em cada 

procedimento em função de especificidades relativas às características individuais dos 

pacientes. Dessa forma, foi definido o termo Nível de Referência em Atividade – 

NRA (Reference Level in Activity – RLA) como um valor orientativo da atividade 

mais adequada a ser administrada ao paciente, mantendo como principal objetivo 

clínico, sempre, obter um diagnóstico adequado, aceitável, consistente e otimizado 

[21]. 
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O estabelecimento de Níveis de Referência em Atividade (NRA) exige 

cooperação e comunicação entre os médicos, responsáveis pela gestão clínica do 

paciente, e pelo físico médico qualificado, responsável pelo monitoramento de 

equipamentos, qualidade da imagem e estimativa da dose recebida pelo indivíduo. O 

conhecimento e avaliação periódica deste parâmetro deve, certamente, ajudar a 

maximizar a eficácia dos procedimentos, otimizar as doses de radiação recebidas 

pelos pacientes e também pelos operadores, ajudando a manter condições seguras de 

operação e ainda, assegurando o cumprimento das normas aplicáveis. Isso é 

especialmente importante para pacientes pediátricos, que são mais vulneráveis que os 

adultos aos riscos potenciais da radiação ionizante [22]. 

O Brasil, como membro integrante das Nações Unidas e, portanto, da 

UNSCEAR, deveria fornecer os dados nacionais referentes aos tipos e número de 

exames e de tratamentos realizados no país, estimando as doses envolvidas em cada 

procedimento. No entanto, pouca informação sobre o assunto pode ser obtida, seja 

através do Ministério da Saúde (MS), ou através da CNEN, órgãos reguladores das 

práticas médicas que envolvem radiação ionizante. Não se encontram referências 

brasileiras para a área de medicina nuclear, o que pode favorecer a não padronização 

das técnicas, descontrole das exposições e incremento de riscos radiológicos 

associados a estes procedimentos [4].  

 

1.1 – Objetivo Geral 

Estabelecer um método para obtenção de NRA em MN com base em dados 

específicos de cada paciente, permitindo que o usuário estime as doses efetivas e 

absorvidas em cada procedimento e os respectivos NRA. Esta metodologia fornece 

subsídios à equipe médica para selecionar o tipo de exame mais adequado para cada 

patologia.  

1.1.1 – Objetivos Específicos 

(1) Desenvolver método de cálculo das doses efetivas e absorvidas recebidas pelos 

pacientes, considerando características individuais dos mesmos, tais como 

sexo, idade e IMC; 

(2) Desenvolver um software específico para avaliação estatística das doses 
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envolvidas, determinando níveis de referência em atividade (NRA) para cada 

grupo de pacientes; 

(3) Validar o software para dados obtidos em três serviços de medicina nuclear 

participantes do presente estudo; 

(4) Comparar os valores obtidos com os NRA publicados na literatura por outros 

países; 

(5) Atender aos requisitos normativos de estabelecimento de níveis de referência 

para os serviços de medicina nuclear do país; 

(6) Disponibilizar o software desenvolvido e validado para uso por hospitais e 

clínicas que possuam um serviço de medicina nuclear; 

(7) Criar um banco de dados regional e, posteriormente, nacional para consulta por 

especialistas em medicina nuclear e para as autoridades reguladoras nacionais. 
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2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Medicina Nuclear 

A Medicina Nuclear (MN) é uma modalidade médica que utiliza 

radionuclídeos com características físicas e químicas específicas, tanto para fins 

diagnósticos como terapêuticos.  Desde sua introdução na prática clínica, o uso da 

MN tem crescido progressivamente em todo o mundo, com avanços tecnológicos 

significativos no diagnóstico de patologias, aliados a eliminação de artefatos de 

movimento e de aquisição volumétrica de dados em um período de tempo cada vez 

mais curto [23]. 

As técnicas desenvolvidas em MN podem muitas vezes identificar 

anormalidades em órgãos e tecidos, ou mesmo a disseminação de uma patologia no 

corpo humano antes de sua visualização via diagnóstico por imagem baseados na 

alteração da anatomia, tais como Raios X e Ressonância Magnética. O princípio 

básico da MN consiste em avaliar a função de um determinado órgão ou tecido 

utilizando uma substância marcada com um radionuclídeo que seja captada ou 

metabolizada pelo órgão que se deseja estudar [23].  

As informações requeridas nas imagens de pacientes para obtenção de um 

diagnóstico seguro de uma patologia são vinculadas à dispersão e ao grau de captação 

do radiofármaco pelo órgão ou tecido objeto do estudo. Portanto, a dose absorvida de 

radiação recebida pelo paciente é devida, primordialmente, à quantidade de atividade 

de radiofármaco administrada e ao tempo que este permanece retido nos órgãos que o 

captam, para cada procedimento. No uso diagnóstico, o tempo de aquisição de 

imagem muitas vezes não interfere na atividade administrada no paciente, mas 

certamente na qualidade de imagem [23].   

Limites de doses não se aplicam às exposições médicas provenientes de 

práticas autorizadas, de maneira que a Agência Internacional de Energia Atômica 

(Internacional Atomic Energy Agency - IAEA) recomenda o estabelecimento de 

níveis de referência para procedimentos diagnósticos, sendo que em MN esses níveis 

são as atividades administradas ao paciente Adulto Padrão
1
 que torna possível a 

aquisição de imagens de qualidade adequada para o diagnóstico, com a mais baixa 

                                                      
1
 Adulto Padrão: Termo utilizado pela ICRP 103 (2007) que corresponde às especificações anatômicas 

de um homem adulto com 1,70 m de altura e peso de 70 kg. 
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dose ao paciente [22]. Estes valores são adotados através de estudos das técnicas e 

atividades utilizadas em exames e tratamentos já estabelecidos pelo Serviço de 

Medicina Nuclear (SMN).  

Como consequência dos levantamentos das atividades administradas, o 

conhecimento das doses absorvidas em órgãos críticos, para cada tratamento ou 

exame em medicina nuclear, não são conhecidas, não podendo ser realizada uma 

estimativa do risco envolvido em cada procedimento de MN [24]. 

2.2 Isótopos e radiofármacos mais utilizados em Medicina Nuclear 

Os radiofármacos são compostos que possuem em sua composição um 

radionuclídeo, podendo ser utilizados em MN para diagnóstico e para terapia de 

várias doenças. A escolha de um radionuclídeo para o desenvolvimento de um 

radiofármaco depende principalmente das suas características físicas, nomeadamente 

o tipo de emissão nuclear, tempo de desintegração e energia das partículas e/ou 

radiação eletromagnética emitida [25].  

As características físico-químicas do fármaco determinam sua 

farmacocinética, isto é, sua fixação no órgão alvo, metabolização e eliminação do 

organismo; enquanto as características físicas do radionuclídeo determinam a 

aplicação do composto em diagnóstico ou em terapia. A quantidade administrada de 

um radiofármaco necessária a um exame é muito mais baixa do que a dose de agentes 

de contraste utilizada em outras técnicas de diagnóstico radiológico visando sua 

introdução no processo biológico a ser estudado sem que essa mesma função seja 

alterada [25]. 

 Do ponto de vista do paciente, as técnicas aplicadas são simples e requerem 

administração endovenosa, oral ou inalatória, sendo que reações adversas são 

exceções. Em termos de terapia, os radiofármacos apresentam em sua composição um 

radionuclídeo que emite radiação ionizante de tipo e energia cujo efeito sobre os 

tecidos, ou órgãos alvo, promova a destruição das células a que destina [26]. 

A captação do radiofármaco no órgão alvo deve ser seletiva, de modo a 

minimizar possíveis efeitos secundários em órgãos ou tecidos sadios. Quando um 

radiofármaco é administrado a um paciente, este apresenta um processo de 

distribuição, metabolização e excreção, como qualquer outro fármaco. Essa excreção 
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faz-se por meio de mecanismos pré-existentes (excreção renal, biliar e outras) e segue 

uma lei exponencial semelhante a do decaimento do radionuclídeo [27]. 

O Tecnécio-99 metaestável (
99m

Tc) é o radionuclídeo mais frequentemente 

utilizado em MN devido às suas propriedades físicas adequadas à detecção por 

câmaras gama: apenas uma emissão gama (γ) de energia 140 keV e meia-vida 

relativamente curta de 6,01 h, o que resulta em baixa exposição do paciente. Além 

disso, apresenta grande versatilidade devido à possibilidade de se ligar quimicamente 

a uma variedade de compostos orgânicos e inorgânicos, ou a elementos celulares, 

possibilitando o estudo de múltiplos órgãos, tecidos, funções e patologias [28]. 

O Iodo-131 (
131

I) foi um dos primeiros isótopos radioativos a ser utilizado 

para fins médicos, mas apresenta algumas desvantagens físicas para execução de 

técnicas de diagnóstico: emissão mista β e γ, com radiação gama característica de 364 

keV, e meia-vida relativamente longa (cerca de 8 dias). No entanto, além de outras 

aplicações, sua contribuição terapêutica metabólica, por exemplo, no tratamento de 

metástases de carcinomas diferenciados da tireoide, continua a ser importante na 

terapia. Além disso, por ser também um radionuclídeo gama emissor, permite a 

obtenção de imagens que possibilitam o controle da terapia por uso de câmaras gama 

[29]. 

 A maioria dos procedimentos de MN dirigidos a crianças utiliza os mesmos 

radiofármacos aplicados em adultos, porém com uma atividade administrada reduzida 

e modificada. Nos primeiros meses após o nascimento, período caracterizado pela 

maturação insuficiente dos órgãos, cuidados especiais com a eliminação renal devem 

ser tomados ao escolher os radiofármacos. A atividade administrada em crianças deve 

ser a menor dose possível, desde que possa produzir resultados satisfatórios [30].  Os 

radiofármacos utilizados para diagnóstico são classificados como os de perfusão e os 

específicos. Os de perfusão são transportados no sangue e atingem o órgão-alvo na 

proporção do fluxo sanguíneo. Não apresentam locais específicos de ligação e são 

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

específicos são direcionados por moléculas biologicamente ativas como, por exemplo, 

anticorpos e peptídeos, que se ligam a receptores celulares, ou são transportadas para 

o interior de determinadas células. A capacidade da biomolécula em reconhecer os 

receptores vai determinar a fixação do radiofármaco no tecido pretendido, e não 

deverá ser alterada com a incorporação do radionuclídeo [29].  



 

9  

2.3 Tipos de Exames 

O exame de MN é normalmente denominado como cintilografia, que se 

caracteriza como um diagnóstico especializado de enfermidades que acometem: o 

cérebro, o miocárdio, a glândula tireoide, as glândulas salivares, os ossos, os pulmões, 

os testículos, além de disfunções dos sistemas digestivo e excretor [31]. 

As diversas modalidades de imagem em MN podem ser classificadas como: 

- Cintilografia Planar Estática;  

- Cintilografia Planar Dinâmica; 

- Cintilografia de Corpo Inteiro; 

- Tomografia de Emissão por Fóton Único (Single Photon Emission 

Tomography - SPECT); 

           - Detecção por Coincidência com Câmaras Gama; 

- Tomografia por Emissão de Pósitrons (Positron Emission Tomography -

PET); 

- Sistemas Híbridos (PET/CT - Positron Emission Tomography - Computed 

tomography, SPECT/CT - Single Photon Emission Tomography - Computed 

Tomography, PET/RM - Positron Emission Tomography - Magnetic 

Resonance) 

  

Existem hoje mais de dez modalidades de exames de diagnóstico em MN, 

representados na figura 1, sendo os principais tipos de cintilografias hoje em uso nos 

SMN brasileiros descritos a seguir, de forma sucinta, com respectivas 

particularidades, radiofármacos empregados e principais indicações.  
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Figura 1. Exames realizados em Medicina Nuclear Diagnóstica [www.cnen.gov.br] 

2.3.1 Cintilografias Ósseas 

As cintilografias ósseas consistem em um mapeamento (varredura, scan) de 

corpo inteiro, com o objetivo de identificar possíveis metástases e, ainda, estudar o 

fluxo sanguíneo ósseo. Inicialmente eram utilizados fármacos marcados com Fósforo-

32 (
32

P) e Cálcio-45 (
45

Ca) para observação da morfologia e da fisiologia óssea. Estes 

radionuclídeos são emissores β puros e são acumulados em regiões onde há maior 

deposição mineral óssea. As aplicações clínicas só foram possíveis com o uso do 

Estrôncio-85 (
85

Sr), que apresenta a mesma afinidade química do 
45

Ca.  

Entretanto, devido à alta energia dos raios gama (513 keV) do 
85

Sr e meia-

vida física de 65 dias, seu emprego foi limitado a pacientes que tivessem alguma 

patologia maligna. Nestes casos, a atividade administrada era de 3,7 MBq (100 μCi). 

Este valor, muito baixo, implicava em maior tempo de varredura, apresentando 

dificuldade na análise das áreas mais densas dos órgãos estudados. Além disso, 

embora apresente rápida biodistribuição no osso, a eliminação do sangue e do sistema 
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gastrointestinal é extremamente lenta. Por isso, necessitava-se de um intervalo de 2 a 

7 dias após a injeção até a realização da imagem [32]. 

Outro radioisótopo utilizado para a varredura óssea é o Estrôncio-87 

metaestável (
87m

Sr), que possui meia-vida física de 2,9 h e radiação gama 

característica de 388 keV; apresenta vantagem em se poder realizar a varredura de 2 a 

3 h após a administração.  O 
87m

Sr é produzido em forma de um gerador, a partir do 

isótopo pai, 
87

Y, com meia-vida de 80 h [32]. 

O desenvolvimento de compostos a base de fosfatos marcados com o 

radionuclídeo Tecnécio-99 metaestável (
99m

Tc) para uso em cintilografia óssea foi 

introduzido por Subramanian, em 1971 [32]. Este radionuclídeo possui excelentes 

propriedades físicas para realização de imagens em medicina nuclear por apresentar 

meia-vida física de 6,01 h e emissão gama única de 140 keV, o que possibilita a 

obtenção de imagens de alta qualidade também em áreas densas, levando a um 

diagnóstico mais preciso. Com a utilização desse radionuclídeo é possível administrar 

ao paciente uma atividade de 925 a 1.110 MBq (25 a 30 mCi), necessitando de um 

tempo de biodistribuição relativamente curto (2 a 3 h) para a realização das imagens. 

 O fármaco, ou composto orgânico, mais utilizado é o difosfonato na forma de 

metilenodifosfonato (MDP). Os difosfonatos apresentam grande afinidade por tecidos 

ósseos, sendo absorvidos superficialmente, principalmente em áreas de neoformação 

óssea. A concentração óssea do difosfonato reflete a atividade osteogênica, função 

osteoblástica. A concentração do radiofármaco também depende da vascularidade 

regional (fluxo ósseo regional) [32]. 

Na figura 2 é apresentada uma imagem planar, adquirida rotineiramente nesse 

tipo de exame. 
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Figura 2. Cintilografia óssea planar de corpo inteiro com MDP - 
99m

Tc, vista 

posterior (POST) e vista anterior (ANT) [33]. 

A realização da cintilografia óssea pediátrica exige maiores cuidados devido à 

maior radiosensibilidade de pacientes com pouca idade. Devido às diferenças no 

metabolismo ósseo em função do desenvolvimento, a interpretação da varredura óssea 

em crianças é um desafio e requer o conhecimento das formações e do crescimento 

ósseo em função da idade.  

Vários fármacos marcados com 
99m

Tc encontram-se disponíveis para a 

realização da cintilografia óssea, sendo estes: Metilenodifosfonato (MDP),  

Hidroximetileno difosfonato (HMDP) ou Hidroxidifosfonato (HDP), e 3,3-

difosfonato-1,2-propanodicarboxílico (DPD). A atividade administrada tem sido 

ajustada pelo peso do paciente pediátrico, de acordo com o cartão de dosagem 

proposto pela Associação Europeia de Medicina Nuclear (European Association of 

Medicine Nuclear - EAMN), sendo que a atividade mínima, por exemplo, para o 

MDP-
 99m

Tc, é de 40 MBq (1,08 mCi) [34]. 

A tabela 1 apresenta alguns exames de cintilografia óssea realizados na rotina 

clínica. 
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Tabela 1: Exames ósseos da rotina clínica de um SMN [35]. 

Exame Fármaco Radionuclídeo 

Óssea Cloreto Gálio-67 (
67

Ga) 

Pesquisa de Metástase Cloreto Estrôncio-87m (
87m

Sr) 

Óssea MDP Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Metástase Óssea Cloreto Estrôncio-90 (
90

Sr) 

Óssea HMDP Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Óssea DPD Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Metástase Óssea Cloreto Samário-153 (
153

Sm)
 

Medula Óssea Enxofre Coloidal Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

Óssea Cloreto Tálio-201 (
201

Tl)
 

 

2.3.2 Cintilografia das Paratireoides 

As glândulas paratireoides são quatro pequenas glândulas endócrinas em 

forma de elipsoides, localizadas mais comumente na face posterior da tireoide, nos 

polos superiores e inferiores da glândula. Variações de topografia são comuns, pois às 

vezes situam-se junto à laringe, sem relação com a tireoide, podendo ser encontradas 

até no mediastino, junto do timo [36]. 

As glândulas paratireoides são capazes de concentrar uma grande variedade 

de substâncias químicas, incluindo radiofármacos, e esta capacidade tem sido 

explorada para sua visualização por imagens moleculares. Durante as últimas quatro 

décadas, vários radiofármacos foram utilizados para localizar as glândulas 

paratireoides [37]. 

O radiofármaco mais utilizado para a detecção das paratireoides é o MIBI-

99m
Tc, devido à boa qualidade de imagem resultante e por apresentar dosimetria 

favorável. É amplamente utilizado para detecção de tumores em pacientes com 

hiperparatireoidismo primário [38]. Esta é uma doença caracterizada pelo 

funcionamento excessivo das glândulas paratireoides, causando aumento na produção 

do hormônio paratireoidiano na circulação, levando a sintomas decorrentes de 

desordem generalizada do metabolismo do cálcio [39]. A tabela 2 apresenta alguns 

exames endócrinos realizados na rotina clínica. 
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Tabela 2: Exames endócrinos da rotina clínica de um SMN [35]. 

Exame Fármaco Radionuclídeo 

Captação da Tireoide Pertecnetato Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Investigação Bócio Iodeto Iodo-131 (
131

I) 

Paratireoides MIBI Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Pesquisa de Corpo Inteiro Iodeto Iodo-131 (
131

I) 

Suprarrenais Colesterol Selênio-75 (
75

Se) 

2.3.3 Cintilografia hepática 

A cintilografia hepática é um tipo de exame indicado na investigação de 

lesões hepáticas focais, nas hepatopatias graves como a cirrose e a hepatite aguda. No 

caso dessas patologias, os resultados das imagens apresentam diminuição nos valores 

de captação do radiofármaco pelo fígado, órgão do sistema gastroenterológico.  

Outro exame que envolve o sistema gastroenterológico é a cintilografia das 

glândulas salivares. Estas se localizam no interior e no entorno da cavidade bucal, 

tendo como principal objetivo a produção e secreção de saliva. A cintilografia das 

glândulas salivares permite avaliar a função e a excreção do radiotraçador 

(radiofármaco) pelas glândulas parótidas e submandibulares. O estudo é indicado para 

avaliação de disfunções das glândulas salivares e dos respectivos ductos. Para a 

realização do exame é utilizado o 
99m

Tc 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 [40]. 

Em pacientes portadores do Vírus da Imunodeficiência Humana (Human 

Immunodeficiency Virus - HIV) ou da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(Acquired Immuno Deficiency Syndrome - AIDS), que apresentam grande incidência 

de alterações glandulares devido a doença, a cintilografia das glândulas salivares vem 

explicando e evidenciando alterações, de forma a facilitar o diagnóstico [41]. 

A tabela 3 apresenta alguns exames gastroenterológicos realizados na rotina 

clínica, incluindo as glândulas salivares. 
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Tabela 3: Exames gastroenterológicos da rotina clínica de um SMN [35]. 

Exame Fármaco Radionuclídeo 

Glândulas Salivares 
Pertecnetato Tecnécio-99m (

99m
Tc) 

Fígado com Fluxo Sanguíneo 

Hepático 

Enxofre 

Coloidal 

Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Fígado e Vias Biliares DISIDA Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Cintilografia Hepática Hemácias 

Marcadas 

Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Baço com Fluxo Sanguíneo 

Hepático 

Enxofre 

Coloidal 

Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Sangramento Gastrointestinal Ativo Enxofre 

Coloidal 

Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Sangramento Gastrointestinal 

Intermitente  

Hemácias 

Marcadas 

Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

Trânsito Esofágico Enxofre 

Coloidal 

Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

Esvaziamento Gástrico Líquido Enxofre 

Coloidal 

Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

Pesquisa de Refluxo Gastresofágico Enxofre 

Coloidal 

Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

Pesquisa de Divertículo de Meckel Pertecnetato Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

Estudo de Shunt de Leveen Enxofre 

Coloidal 

Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

2.3.4 Perfusão Pulmonar 

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 uma embolia pulmonar. Indicações menos comuns incluem enfisemas, 

carcinoma brônquico e trombose [42]. A perfusão pulmonar também fornece 

informações valiosas para pacientes que são submetidos a transplante único de 

pulmão. Esta técnica permite avaliar e quantificar o papel relativo de ambos os 

pulmões de forma a selecionar o órgão a ser transplantado. Uma vez que a cirurgia 

tenha sido realizada, através deste exame é possível avaliar a evolução do órgão 

transplantado [43].  

O fármaco mais utilizado em perfusão pulmonar é o Macroagregado de Soro 
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Albumina Humano, ou complexo MAA -
 99m

Tc. Os macroagregados apresentam 

diâmetro de 10 - 150 µm, em 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 [44]. A tabela 4 apresenta a relação de alguns exames pulmonares realizados na 

rotina [43].  

Tabela 4: Exames pulmonares da rotina clínica de um SMN [35]. 

Exame Fármaco Radionuclídeo 

Shunt Pulmonar MAA Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

Venografia Radioisotópica Microesferas Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

Inalação Pulmonar DTPA Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

Venografia Radioisotópica Hemácias Marcadas Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

2.3.5 Cintilografias Renais e Renogramas 

Através de exames de medicina nuclear avalia-se a dinâmica fisiológica do 

sistema urinário, a função renal (glomerular/tubular) e o sistema excretor. Outras 

avaliações também podem ser realizadas, como fluxo sanguíneo nos rins, função do 

parênquima e função do sistema coletor. Assim, esses exames são utilizados no 

diagnóstico da hipertensão renovascular, obstrução do trato urinário, pielonefrite, 

refluxo urinário, doença renal e na avaliação de rins transplantados, para verificação 

de possíveis complicações [32]. 

 Dependendo da função renal que se pretende investigar, escolhe-se um 

fármaco apropriado. Este é, em geral, marcado com 
99m

Tc e, quando administrado ao 

paciente, reflete o índice de filtração glomerular e pode ser utilizado tanto na 

avaliação do rim original, quanto de um rim transplantado [32]. 

Para a cintilografia renal, o DMSA -
 99m

Tc (2,3-ácido dimercaptosuccinico) é 

o radiofármaco mais indicado, cuja função é avaliar a morfologia do córtex renal. 

Geralmente uma atividade de 185 a 296 MBq (5 a 8 mCi) é administrada ao paciente, 

espera-se de 2 a 4 h de forma que haja boa distribuição no órgão e, então, o processo 

de obtenção das imagens é iniciado [32]. 

Já no renograma, o DTPA -
 99m

Tc (ácido dietilenotriamina pentacético) é o 
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radiofármaco utilizado, tendo a função de avaliar a secreção tubular e o fluxo do 

plasma renal, sendo que a atividade usualmente administrada é de 296 a 444 MBq (8 

a 12 mCi). Esse exame tem a duração de trinta minutos à uma hora. O radiofármaco é 

administrado ao paciente e, nesse mesmo instante, inicia-se a aquisição de imagens 

com o propósito de obter a visualização do trajeto do mesmo pelas vias urinárias. A 

seguir, na figura 3 é apresentada uma cintilografia renal com DMSA e, na figura 4, a 

imagem de um renograma com DTPA [45]. 

 

 

 

Figura 3. Cintilografia renal com DMSA-
99m

Tc, imagens do abdômen adquiridas 

nas projeções posterior e anterior [45]. 

 

Figura 4: Renograma com 
99m

Tc-DTPA, mostrando as fases de perfusão e clearance 

(Fonte: urologiavida.com.br/2015/01/05/medicina-nuclear-e-a-urologia/)  
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No caso de patologias renais pediátricas, a infecção urinária é um problema 

comum, com sinais e sintomas inespecíficos que, quando não reconhecida ou tratada 

de forma inadequada, pode levar à hipertensão e insuficiência renal crônica. 

Aproximadamente 40% dos pacientes com infecção do trato urinário superior 

apresentam refluxo vesico-uretrais. A cintilografia renal é um método indicado para 

avaliar a presença do refluxo e resulta em significativa redução da dose nas gônadas 

quando comparada com técnicas radiológicas por raios X. Existem dois métodos de 

cintilografia, um é denominado direto e o outro, indireto. No primeiro é necessário 

efetuar a cateterização da bexiga para inserção do radiofármaco e para obter a 

distensão do órgão. No método indireto, não há necessidade de cateterização, mas é 

necessária a administração intravenosa do radiofármaco para avaliação da função 

renal, drenagem da urina e detecção do refluxo vesico-uretral [46]. A tabela 5 

apresenta alguns exames nefro-urológicos realizados na rotina clínica. 

Tabela 5: Exames nefro-urológicos da rotina clínica de um SMN [35]. 

Exame Fármaco Radionuclídeo 

Renal Estática DMSA Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Cistocintilografia Direta Enxofre Coloidal Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Cistocintilografia Indireta DTPA Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Testicular Pertecnetato Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Pesquisa de Varicocele Hemácias Marcadas Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Renal Dinâmica DTPA Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Morfologia Renal Glico-Heptonato Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

Morfologia e Função Renal MAG3 Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

2.3.6 Cintilografias do Miocárdio 

O estudo de perfusão e função miocárdica atualmente utilizado na rotina 

clínica é realizado com o fármaco denominado Sestamibi® (hexa-metoxi-isobutril-

isonitrila) marcado com 
99m

Tc. Esse exame é efetuado em duas etapas: repouso e 

esforço. Para iniciar o estudo, uma atividade de 370 a 555 MBq (10 a 15 mCi) é 

administrada ao paciente esperando-se 1 h para o processo de aquisição de imagens 

do miocárdio no repouso. Ao final dessa etapa, o paciente é encaminhado ao teste 

ergométrico para a realização do esforço. Quando é atingido o esforço máximo, uma 

atividade de 1110 a 1665 MBq (30 a 45 mCi), cerca de três vezes a atividade de 
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repouso, é administrada ao paciente e, somente após 30 minutos, são obtidas as 

imagens referente ao esforço.  

Nos casos em que o paciente não tem condições de realizar o teste 

ergométrico, é administrada uma substância farmacológica que tem a função de 

aumentar o fluxo coronariano. Para tanto, pode-se utilizar o dipiridamol que aumenta 

indiretamente o nível circulante de adenosina impedindo que a mesma seja degradada 

pelo endotélio vascular. A adenosina, um vasodilatador arteriolar potente, irá 

promover uma vasodilatação coronariana e, com isso, aumentar o fluxo (3 a 6 vezes o 

fluxo basal), demonstrando zonas isquêmicas [32]. 

Outras substâncias farmacológicas podem ser usadas caso o paciente tenha 

alguma sensibilidade ao dipiridamol, como a dobutamina que aumenta a demanda de 

oxigênio através dos seguintes mecanismos: aumento da frequência cardíaca, 

aumento da contratilidade e aumento da pressão sistólica [47]. Apesar de promover 

isquemia, o aumento do fluxo coronariano é menor do que com esforço físico, ou com 

dipiridamol. A duração desse tipo de exame varia de acordo com o protocolo 

empregado em cada serviço de medicina nuclear, levando em torno de 3 a 4 horas 

para seu término. Exemplos de imagens de cintilografia de miocárdio são 

apresentados na figura 5 [48]. 

 

 

Figura 5: Cintilografia do Miocárdio com Sestamibi-
99m

Tc, mostrando: A-perfusão 

normal; B-isquemia; C-infarto com isquemia [48]. 

A B

A 

C

A 
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Além de avaliar o risco de doença coronariana, estudos de perfusão do 

miocárdio são indicados na avaliação de pacientes pós-IAM (Infarto Agudo do 

Miocárdio), miocárdio de risco, fluxo colateral e reperfusão pós-intervenção 

trombolítica ou angioplastia, na fase subaguda do IAM, de forma a estratificar o risco 

de novo infarto (conduta terapêutica) e auxiliar na liberação (alta hospitalar), avaliar 

pacientes com angina instável e, ainda, avaliar o risco operatório de pacientes com 

doença vascular [32]. A tabela 6 apresenta alguns exames cardíacos realizados na 

rotina clínica. 

Tabela 6: Exames cardíacos da rotina clínica de um SMN [35]. 

Exame Fármaco Radionuclídeo 

Angiografia Radioisotópica Hemácias Marcadas Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Miocárdio Pirofosfato Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Perfusão Miocárdica MIBI Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Perfusão Miocárdica Cloreto Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Necrose Miocárdica Pirofosfato Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

GATED Hemácias Marcadas Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Isquemia e Necrose do Miocárdio Tetrofosmina Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

Perfusão Miocárdica Q12 Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

Perfusão Miocárdica PYP Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

2.3.7 SPECT Cerebral 

Os estudos de cintilografia cerebral, SPECT cerebral, avaliam a perfusão, ou 

seja, o metabolismo cerebral por meio de agentes que são capazes de atravessar a 

barreira hematoencefálica. A distribuição da concentração do fármaco no cérebro é 

proporcional ao fluxo sanguíneo cerebral e à função cerebral regional. Os agentes 

mais utilizados na rotina clínica são o HMPAO (hexametilpropileno amino oxima) e 

o ECD (dietilester cisteína), ambos marcados com  
99m

Tc [32]. 

O HMPAO é um composto que se liga às proteínas e tem uma extração de 

primeira passagem pelo cérebro de 80%. O mesmo atravessa a barreira 

hematoencefálica intacta por difusão passiva, ligando-se à glutationa. O pico de 

atividade cerebral ocorre entre o 5º e o 10º minuto após injeção do material [32]. O 

ECD atravessa a barreira, sofre hidrólise, se liga aos neurônios e perde a capacidade 

de retornar à circulação sanguínea. A extração de primeira passagem cerebral é de 
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aproximadamente 90% e o pico de atividade máxima ocorre entre o 1º e o 2º minuto 

após a injeção. O estudo de perfusão cerebral normal mostra distribuição simétrica e 

homogênea do radiofármaco na substância cinzenta do córtex cerebral [32]. 

As principais indicações para realização desse tipo de exame são: a detecção 

de foco epileptogênico, avaliação de doença vascular cerebral, avaliação de 

demências, avaliação de distúrbios psiquiátricos e do sistema nervoso central em 

infecção, trauma e tumores. Na execução desse exame, o paciente é injetado, espera-

se de 15 a 20 minutos para aquisição das imagens cerebrais, levando em torno de 1 a 

2 horas para o término do exame [32]. Na figura 6 a seguir é mostrada a imagem 

obtida de um SPECT cerebral utilizando o ECD-
99m

Tc. A tabela 7 apresenta alguns 

exames cerebrais com SPECT realizados na rotina clínica. 

 

  

 

 

Figura 6. SPECT cerebral realizado com ECD-
 99m

Tc para avaliação de Doença de 

Alzheimer (Fonte: www.cetir.es/ca/professionals). 
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Tabela 7: Exames cerebrais por SPECT da rotina clínica de um SMN [35]. 

Exame Fármaco Radionuclídeo 

Cerebral Repouso Sestamibi Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Cerebral Estresse Sestamibi Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Perfusão Cerebral HMPAO Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Cerebral ECD Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Cisternocintilografia DTPA Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Viabilidade Tumoral Pertecnetato Tálio-201 (
201

Tl)
 

Fluxo Sanguíneo Cerebral DTPA Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Cisternocintilografia DTPA Tecnécio-99m (
99m

Tc)
 

Estudo do Líquido Cefalorraquidiano DTPA Índio-111 (
111

In)
 

2.3.8 Linfocintilografia 

O estudo dos vasos linfáticos, bem como dos linfonodos, é realizado através 

da linfocintilografia. O exame se baseia na injeção do radiofármaco, geralmente 

Dextran marcado com o 
99m

Tc, que é administrado por via subcutânea. Caso o exame 

tenha como objetivo o estudo dos membros inferiores, a injeção é aplicada nos pés do 

paciente, entre o dedo maior e o dedo vizinho. Quando se trata de exame dos 

membros superiores, a injeção é por via subcutânea na mão do paciente, entre os 

dedos da mão. Para tanto, uma atividade de 74 a 185 MBq (2 a 5 mCi) do 

radiofármaco é administrada ao paciente. A aquisição das imagens demora em média 

30 minutos [49]. A tabela 8 apresenta alguns exames glandulares por SPECT 

realizados na rotina clínica. 

Tabela 8: Exames glandulares com SPECT da rotina clínica de um SMN [35]. 

Exame Fármaco Radionuclídeo 

Trobocintilografia Apcitida Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Linfonodo Sentinela Dextran Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Linfocintilografia Soro Albumina Humana Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Dacriocintilografia Pertecnetato Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Linfonodo Sentinela Fitato Tecnécio-99m (
99m

Tc) 

Lesão Mamária (ROLL) Dextran Tecnécio-99m (
99m

Tc)
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2.3.9 Exames por PET  

Em meados dos anos 70 a Tomografia por Emissão de Pósitrons - PET 

(Positron Emission Tomography-PET) foi formalmente introduzida para na medicina 

nuclear diagnóstica. Naquela época a técnica foi vista com entusiasmo pela 

comunidade científica, pois sua descoberta possibilitou grandes avanços que 

permitiram a pesquisadores e cientistas médicos pudessem estudar e acompanhar 

melhor a biologia de doenças em seres humanos.          

         Os radionuclídeos utilizados na técnica PET são necessariamente diferentes 

dos discutidos anteriormente, visto que esta se baseia no decaimento daqueles 

núcleos que emitem pósitrons, que serão aniquilados no interior do corpo do 

paciente, resultando em duas emissões gama de energia 511 keV [28]. 

2.3.9.1 PET Oncológico  

O radiofármaco mais utilizado para este tipo de exame é o Flúor-18 (
18

F) 

marcado com desoxiglicose (FDG), um derivado da glicose [50]. O paciente é 

injetado com uma pequena quantidade de glicose marcada com o radionuclídeo por 

uma veia periférica. Esta glicose irá se concentrar nas zonas do corpo com maior 

gasto energético. Após um período de espera para a distribuição e captação do 

radionuclídeo, o paciente é posicionado confortavelmente no equipamento e a 

aquisição de imagens dura entre 20 a 30 minutos [51]. 

O exame permite distinguir células com alto consumo de glicose e que, 

portanto, contenham muitos transportadores de membranas (hiperexpressão destes 

genes), como acontece nas células de tumores de crescimento rápido, que são 

frequentemente associados à malignidade (câncer). É usado para distinguir e estadiar 

massas benignas de malignas no pulmão, cólon, mama, linfomas e outras neoplasias, 

além da detecção de metástases. Esta aplicação oncológica constitui 80% dos exames 

PET realizados atualmente, sendo também utilizada em cardiologia e neurologia [51]. 

2.3.9.2 PET Cerebral  

Estudos de neuroimagem se caracterizam por apresentar alterações funcionais. 

Estes se correlacionam muito intimamente como o espectro fisiopatológico que 

domina essas desordens, bem antes que os sintomas específicos possam estar 
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presentes.  

O PET é usado para avaliar a perfusão sanguínea e a atividade (consumo de 

oxigênio) de diferentes regiões do cérebro de forma a identificar anormalidades tais 

como tumores, problemas de memória, doença de Alzheimer, como exemplificadas 

na figura 7 e, ainda, localizar o foco epileptogênico em pacientes epilépticos 

candidatos à cirurgia. O Oxigênio-15 é o padrão-ouro
2
 para este tipo de exame, porém 

ainda não disponibilizado no país até hoje. O radiofármaco DOPA-
18

F (flúor 

dihydroxyphenylalanine) encontra-se em estudo enquanto análogo do precursor do 

neurotransmissor dopamina [52].  

 

Figura 7: Exemplo de PET cerebral anormal. Nota-se fluxo sanguíneo cerebral 

regional reduzido em córtex temporo-parietal posterior bilateral, sugestivo de 

Alzheimer [52]. 

2.3.9.3 PET Cardíaco  

O PET cardíaco é utilizado para detectar áreas isquêmicas e fibrosadas, mas 

seu custo-benefício em comparação com a técnica SPECT ainda é considerado 

duvidoso. O valor do PET cardíaco foi demonstrado há mais de 20 anos, mas sua 

evolução foi lenta. Na prática clínica atual existem condições adequadas para a 

imagem cardíaca através dos sistemas PET/CT que permitem estudar a perfusão e a 

viabilidade celular [53].  

                                                      
2
 Termo que representa um teste padrão que serve de comparação com outros testes, com a finalidade 

de avaliar a exatidão dos mesmos, em resultados que assegurem o máximo de acertos, de forma a 

estabelecer o diagnóstico real. 
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No estudo de perfusão os protocolos PET permitem aquisições de imagem 

relativamente rápidas, em frações de tempo inferiores às do SPECT [54,55].  Os 

estudos de perfusão cardíaca são mais comumente realizados com fármacos marcados 

com Rubídio-82 (
82

Rb), Oxigênio-15 (
15

O) ou 
13

NH3, sendo a água marcada com 

Oxigênio - 15 a menos utilizada, ainda não aprovada pela FDA (Food Drug 

Administration). Já o estudo de viabilidade cardíaca utiliza com mais frequência o 

FDG-
18

F, não só por sua capacidade em determinar o consumo de glicose no 

miocárdio, mas por ser largamente disponível nos SMN que utilizam PET [56, 57].  

2.3.10 Outros usos  

Outros tipos de exames são aplicáveis para diversas indicações de condições 

clínicas, tais como: diagnóstico de doenças inflamatório-infecciosas com Gálio-67 

(
67

Ga); tumores neuroendócrinos, que visam a detecção de tumores com expressão de 

receptores de somatostatina, com Lutécio-177 (
177

Lu) ou Ítrio-90 (
90

Y); terapia do 

câncer da tireoide com Iodo-131(
131

I), já consagrada; tumores simpaticoadrenais, 

utilizado para pesquisa, estadiamento, recidivas de feocromocitoma, paraganglioma e 

neuroblastoma; e outras aplicações que são desenvolvidas todos os anos na medicina 

nuclear [31, 32].   

2.4 Níveis de Referência em Diagnóstico (NRD) 

Os princípios de justificação e otimização são fundamentais e 

complementares da proteção radiológica. O nível de referência em diagnóstico (NRD) 

é uma ferramenta utilizada para auxiliar a otimização da proteção em exposições 

médicas. Um valor NRD é um nível selecionado de dose de radiação para técnicas 

específicas de exames por grupos de pacientes adultos ou, em certas condições 

específicas, pediátricos. Os NRD são derivados de um valor designado em uma 

distribuição de valores obtidos localmente e, também, recolhidos a nível regional e 

nacional [16]. 

O NRD também pode ser considerado como uma ferramenta auxiliar no 

julgamento profissional. Todos os indivíduos que têm influência na exposição médica 

do paciente devem estar familiarizados com o NRD como ferramenta de trabalho e de 

otimização. Porém, sua aplicação não é suficiente, por si só, para a otimização da 

proteção. Todo o processo é geralmente focado na manutenção da qualidade do 
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diagnóstico, baseado na informação necessária à finalidade médica, enquanto que, ao 

mesmo tempo, procura reduzir as exposições dos pacientes à radiação a um nível tão 

baixo quanto razoavelmente exequível (As Low As Reasonable Achievable - ALARA). 

Dessa forma, a qualidade de imagem ou, de modo mais geral, as informações de 

diagnóstico, também devem ser avaliadas com a finalidade de determinar métodos de 

otimização que levem em conta os NRD como parte da avaliação da qualidade 

implementada no serviço [16].   

Em algumas situações, apenas a implementação dos NRD não indica que o 

procedimento esteja otimizado em relação à quantidade de radiação utilizada já que, 

em algumas situações, a otimização pode resultar até em um aumento de dose. Deste 

modo, a ICRP 103 [7] reconhece que pode ser obtida melhoria adicional utilizando-se 

o valor do 3º Quartil da distribuição dos valores relacionados à dose utilizada, 

determinado com NRD. É fundamental destacar que o NRD é um valor estipulado 

com base nas pesquisas de doses de uma instituição, região, ou mesmo em âmbito 

nacional, não existindo valores fixos, pois estes estão sujeitos a alterações, conforme 

a evolução dos sistemas [16].  

A conscientização e preocupação dos especialistas e pesquisadores em 

proteção radiológica relativa à avaliação dos riscos de exposições médicas têm 

aumentado consideravelmente nos últimos anos. Visando avaliar a situação atual, a 

Comissão Europeia (CE) financiou em 2004 o projeto Dose DataMed I e, 

posteriormente em 2011, o projeto Dose DataMed II (DDM2) realizando um grande 

levantamento das exposições da população de seus países membros quanto à radiação 

ionizante proveniente de práticas médicas [58]. 

Devido à multidisciplinaridade e dimensão do trabalho de coleta, compilação, 

avaliação e interpretação dos dados relativos às doses na população de cada país, 

consórcios nacionais congregando hospitais, centros de radiologia e imagiologia, 

serviços de medicina nuclear e, ainda, outros órgãos e entidades competentes na área 

da saúde foram estabelecidos em cada país, de forma a garantir a representatividade 

destes dados. Os representantes das instituições membros dos consórcios são 

profissionais de saúde, acadêmicos, representantes de entidades de classe, sociedades 

científicas, profissionais relevantes, entre outros [16]. 

O estabelecimento de uma metodologia comum para todos os países europeus 
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foi implantado no projeto DDM2 e permitiu a elaboração, a nível nacional, de um 

plano de trabalho para avaliação das doses relacionadas aos exames médicos na 

população. Essa metodologia consistiu na compilação das frequências e respectivas 

doses efetivas dos exames de medicina nuclear mais utilizados pela CE. Os membros 

do consórcio acreditam que foi realizado um trabalho pioneiro e original com sucesso, 

em tempo hábil, demonstrando que existe massa crítica de profissionais e entidades 

com capacidade para a realização deste tipo de estudo [58]. 

 2.4.1 Nível de Referência em Diagnóstico - Quantidades e Valores 

As grandezas de radiação utilizadas no estabelecimento de NRD devem ser 

apropriadas à modalidade de avaliação, de forma a ser facilmente medido ou 

determinado. Seu valor numérico deve ser atrelado a dados clínicos e técnicos para a 

realização da imagem médica que foi escolhida. Os valores de NRD são consultivos, 

não limitantes, e não são definitivos. À medida que a otimização continua sem 

interrupções, e os hardwares e softwares dos equipamentos melhoram, os valores 

devem ser regularmente atualizados [14]. 

Na prática de medicina nuclear, a grandeza principal para a avaliação de dose 

é a atividade administrada ao paciente, em unidade do sistema internacional (SI) 

denominada becquerel (Bq), sendo esta a ferramenta de trabalho para a determinação 

do nível de referência de cada exame. Na modalidade de imagem híbrida, ou seja, 

duas modalidades utilizadas para o mesmo procedimento (por exemplo, PET/CT ou 

SPECT/CT), é apropriado definir e apresentar o NRD para ambas as modalidades, de 

forma independente [14]. 

2.4.2 NRD Local, Regional e Nacional 

Os órgãos responsáveis por diferentes tarefas no recolhimento de dados para a 

quantificação e estabelecimento dos NRD devem ser identificados em cada país, ou 

região. O método para definir e atualizar seus valores deve ser flexível e dinâmico. A 

maleabilidade é necessária para procedimentos onde poucos dados estão disponíveis, 

ou, ainda, onde dados estejam disponíveis em apenas um ou poucos centros. A 

abordagem dinâmica é importante de forma a permitir que os NRD iniciais sejam 

obtidos a partir destes poucos dados, enquanto se conduz a obtenção dos valores de 

cada SMN [24]. 
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As informações para determinação de valores nacionais são obtidas a partir de 

consulta e coleta em vários centros de diferentes estados ou regiões. Valores de NRD 

por quantidade dos exames de pacientes são determinados, sendo que o valor do 

percentil 75 destes dados estabelecerá as referências de atividade administrada para 

diversos exames em todo país e, assim, serão utilizados como “NRD Nacional”. Para 

o caso destes valores nacionais divergirem muito entre regiões em um mesmo país, 

valores regionais podem ser utilizados por um centro médico, podendo ser mais 

representativo do que o valor NRD Nacional disponível [24]. 

Os NRD nacionais e regionais devem ser corrigidos em intervalos regulares de 

3 a 5 anos, ou mais frequentemente quando forem observadas alterações substanciais 

na tecnologia ou, ainda, para novos protocolos de processamento de imagem. Onde 

aparentemente se apresenta maior potencial para otimização dos procedimentos é no 

local onde os exames são realizados, “NRD Locais”, com base em revisões dentro do 

próprio centro [24].  

Valores de NRD locais para procedimentos de imagem médica em um setor 

médico específico devem ser comparados com valores nacionais ou regionais, a fim 

de identificar se os dados para o local são substancialmente mais altos, ou mais 

baixos, do que os outros. Julga-se que um NRD é excedido quando o valor mediano 

da quantidade, para uma amostra representativa de pacientes em uma instalação, for 

maior do que a valor nacional. Se um valor de NRD for ultrapassado, para qualquer 

procedimento, este deve ser revisto sem demora, de forma a identificar possíveis 

razões, e um plano de ação corretiva deve ser implementado e documentado [24]. 

2.4.3 Níveis de Referência em Diagnóstico para exames pediátricos 

A quantidade de radiação administrada em procedimentos para crianças pode 

modificar bastante devido à grande variação no tamanho e peso do paciente, que 

devem ser considerados para a determinação de NRD pediátricos. A modificação da 

dose de radiação baseada no peso do adulto padrão nem sempre é adequada, 

principalmente em casos de doenças pediátricas e, também, devido a fatores de 

radiosensibilidade, metabolismo e proporção física do paciente. De modo geral, 

recomenda-se a utilização de bandas de peso apropriadas, geralmente com intervalos 

de 10 kg [59].  
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2.4.4 Comparações de Níveis de Referência em Diagnóstico 

A ICRP publicação 103 recomenda para as exposições médicas que o 

principio da otimização da proteção radiológica seja implementado através do uso de 

NRD [7]. A principal tarefa da proteção radiológica não é somente minimizar os 

riscos estocásticos, mas também os efeitos determinísticos, tais como lesões que 

possam ser causadas pelo excesso de radiação [7]. 

Os NRD têm provado ser uma ferramenta eficaz que auxilia na otimização e, 

por seu intermédio, procura-se inferir e manter maior qualidade nos serviços 

prestados à população. Na tabela 9 são apresentados os níveis de referência em 

diagnóstico estabelecidos em documentos publicados pela Comunidade Europeia 

(CE), pelos Estados Unidos (EUA), pelo Reino Unido (UK) e pela IAEA [59, 24]. 
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Tabela 9. Níveis de referência em diagnóstico para medicina nuclear adotados pelos 

países/órgãos/autarquias de responsabilidade nacional e internacional.  

Procedimento Atividade (MBq) 

Publicação ou órgão IAEA
a
 NCRP

b
 UK

c
 JP

d
 EANM

e
 ACR

f
 

Cintilografia óssea 
99m

Tc – 
MDP  

800 1064 800 950 900 970 

Fluxo sanguíneo cerebral 
99m

Tc – ECD (Repouso) 
- - 500 800 - - 

Cintilografia da tireoide – 
123

I - 8,14 2 10 - 13 

Venografia 
99m

Tc – MAA  200 139 100 500 200 167 

Perfusão do Miocárdio – 
201

Tl 80 165 - 180 120 172 

Cintilografia renal – 
99m

Tc - 

DMSA 
160 160 80 210 185 170 

Cintilografia renal – 
99m

Tc – 

MAG3 
100 370 100 400 350 310 

Cintilografia Renal – 
99m

Tc - 

DTPA 
350 - 300 400 500 - 

PET – 
18

F – FDG - 666 - 240 - 650 

Medula óssea – Coloide -
99m

Tc 
400 463 400 - 400 - 

Tireoide – Pertecnetato – 
99m

Tc 
80 222 80 300 200 - 

Perfusão Miocárdio – 
99m

Tc 

– MIBI (Repouso) 
- 907 300 900 400 407 

Perfusão Miocárdio – 
99m

Tc 

– MIBI (Estresse) 
- 1277 - 1200 1100 1221 

   a
Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) [14], 

b
Conselho Nacional de Proteção e Medidas   

Radiológicas (NCRP) [60], 
c
Reino Unido (UK) [61], 

d
Japão (JP) [62], 

e
Associação Europeia de 

Medicina Nuclear (EANM) [63], 
f
Colégio Americano de Radiologia (ACR) [64]. 

 

Um exemplo da redução das exposições quando se aplicam níveis de 

referência pode ser observado em estudos realizados na Inglaterra, onde, após a 

introdução de valores de referência, houve uma redução em 30% das exposições de 

pacientes entre os anos de 1984 e 1995, e de 50% entre os anos de 1985 e 2000 [21]. 
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Porém, existem problemas na definição do intervalo apropriado para 

reavaliação e atualização desses valores, e também no fato dos NRD serem 

estabelecidos considerando o homem adulto padrão, não levando em conta 

características dos pacientes expostos (ou grupo de pacientes) tais como sexo, idade, e 

Índice de Massa Corporal (IMC). Além disso, a aplicação desse conceito e o 

desenvolvimento de metodologia para tecnologias híbridas de imagem mais recentes, 

como PET/CT e SPECT/CT, ainda deve ser estabelecida [24]. 

  Existem hoje vários métodos para estimativa de doses em pacientes 

submetidos a procedimentos com radiofármacos. No Brasil, os SMN utilizam em sua 

maioria o sistema MIRD (Medical Internal Radiation Dose), desenvolvido pelo 

comitê da ICRP para realizar a quantificação da dose absorvida em órgãos e tecidos e, 

consequentemente, pode ser utilizado para o cálculo de dose efetiva por tipo de 

exame. Esse sistema utiliza alguns modelos de referência denominados phantoms 

MIRD, baseados na composição química, densidade e geometria de um indivíduo 

considerado padrão, denominado homem referência ICRP, apresentando também 

alguns modelos para jovens e crianças [65].  

2.5 Dosimetria Interna 

A dosimetria interna em procedimentos com radionuclídeos mostra algumas 

dificuldades adicionais, quando comparada à dosimetria em tratamentos com feixes 

externos de radiação, tais como os de Radiologia e Radioterapia. Na MN, a dose 

entregue a algum tecido depende do nível de expressão do receptor ao fármaco, além 

da biocinética do mesmo, que permite que este seja captado em diversas regiões, 

influenciando a dose desejada no órgão ou tecido de interesse [65]. 

As publicações da ICRP 53, 80 e 106 [44, 66, 67] fornecem fatores de dose 

por unidade de atividade administrada para diversos radiofármacos, sendo baseado 

em extensas pesquisas de biodistribuição dos mesmos. Os valores obtidos em tabelas 

da ICRP 106 [67] são os mais atuais, e substituem anteriores devido a estudos mais 

recentes ou, ainda, introduzem valores para novos radiofármacos. Esses fatores de 

dose são originários de cálculos por métodos de Monte Carlo (código computacional) 

que levam em conta os modelos biocinéticos desenvolvidos pelo sistema MIRD [65]. 

O termo dose na MN pode variar, principalmente entre os médicos, quando 

estes desejam se referir à atividade de radiofármaco administrada ao paciente. Na 
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verdade, esse termo é empregado como a quantidade de radiação administrada (em 

MBq ou mCi), mas não a dose de radiação absorvida pelo tecido (em Gy). Essa 

confusão de termos é compreensível, uma vez que os médicos administram doses de 

medicamentos, sendo os profissionais da área de dosimetria da radiação os que 

realmente utilizam o termo de forma correta [65].   

Considerando um indivíduo que tenha uma biodistribuição normal do 

radiofármaco, ou seja, um indivíduo sadio, o fator que mais influencia a dose é a 

atividade administrada ao paciente. Os elementos que afetam indiretamente estão 

relacionados com características específicas do paciente e com a qualidade do 

equipamento, necessitando alterar a dose para fornecer maior confiabilidade ao 

diagnóstico [65].  

2.5.1 Biodistribuição  

Quando um radiofármaco é administrado a um paciente ocorre o processo de 

biodistribuição, que consiste de: (i) absorção, (ii) distribuição, (iii) metabolismo, e 

(iv) excreção da substância. A biodistribuição, ou farmacocinética dos radiofármacos 

pode ser alterada por procedimentos cirúrgicos [67], medicamentos naturais e 

alopáticos administrados [68, 69] ou, ainda, por doenças [70]. 

Dentre os procedimentos cirúrgicos que afetam a biodistribuição suspeita-se 

que a esplenectomia seja um deles, visto que já foi demostrado que a mesma provoca 

alterações metabólicas no fígado, principal órgão relacionado ao metabolismo de 

drogas, que podem repercutir sistemicamente, especialmente quando o órgão 

apresenta dano de isquemia e reperfusão [71].  

Estudos de biodistribuição são alvos de pesquisas constantes já que são 

primordiais para avaliação da energia depositada em um órgão de interesse que 

apresente maior ou menor captação de um radiofármaco (fase de absorção e 

distribuição), além do tempo em que o material permanece no alvo (metabolismo e 

excreção) [72].   
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2.5.2 Unidades de interesse 

2.5.2.1 Atividade (A) 

A atividade de um radioisótopo é definida como a taxa de desintegração, ou 

seja, é o número de transformações nucleares por unidade de tempo (t), dada pela lei 

fundamental do decaimento radioativo (Equação 1):  

                    − 
𝒅𝑵

𝒅𝒕
=  𝜆𝑡                                       Equação 1                               

Onde, N é o número de núcleos radioativos; e λ é definido como a constante de 

decaimento característica do radionuclídeo. 

A unidade histórica de atividade foi o curie (Ci), estabelecido exatamente 

como 3,7 x 10
10

 desintegrações por segundos, que atribui sua definição como a 

melhor estimativa disponível da atividade de 1 g de 
226

Ra puro. Embora ainda 

amplamente utilizada, a unidade padrão do SI equivalente ao curie é o becquerel (Bq), 

definido como uma desintegração por segundo. A relação entre as unidades é 

apresentada na Equação 2 [73]. 

                        1 𝐵𝑞 = 2,703 . 10−11 𝐶𝑖                                     Equação 2                                                            

2.5.2.2 Atividade Acumulada (Ã) 

A integração da curva tempo-atividade, isto é, a área sob a curva (Figura 8), é 

frequentemente denominada atividade acumulada, Ã, e representa o número total de 

desintegrações que ocorrem ao longo do tempo t em uma região de interesse [72]. 

Dessa forma, pode-se definir a atividade acumulada em um órgão ou tecido como 

representada pela Equação 3: 

                                         Ã =  ∫ 𝐴(𝑡). 𝑑𝑡
∞

0
                                     Equação 3 
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Figura 8: Curva de atividade-tempo para um emissor interno [72]. A área sob a curva 

representa a atividade acumulada (Ã). 

Essa grandeza é frequentemente utilizada na dosimetria interna, resultante da 

incorporação de um radionuclídeo e, ainda, na administração de um radiofármaco a 

um paciente, com fins diagnósticos ou terapêuticos. Representa a quantidade de 

radiação acumulada em uma região, em um intervalo de tempo, ou seja, a deposição 

de energia em um determinado volume e intervalo de tempo, resultando na dose 

absorvida [72]. 

2.5.2.3 Tempo de Residência (τ) 

O tempo de residência (τ) é o tempo médio que a atividade administrada é 

retida no órgão fonte, ou ainda, o quociente entre a atividade acumulada no órgão 

fonte e a atividade administrada [74].  

Pode ser interpretado como uma “vida-média” da atividade administrada no 

órgão fonte. O tempo de residência leva em conta tanto o decaimento físico, quanto a 

eliminação biológica. A unidade tradicional para o tempo de residência é a hora (h), e 

no Sistema Internacional (SI) é o segundo (s) [74]. 

2.5.2.4 Fator S 

Também conhecido como fator de dose, define-se o fator S como a dose 

absorvida média em um órgão alvo por unidade de atividade acumulada no órgão 

fonte. O órgão fonte é o que contém o radionuclídeo, fonte da energia que é 

depositada no órgão alvo, sendo este último o órgão para o qual se calcula a dose 
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absorvida [74]. 

Os fatores S incorporam detalhes referentes aos tipos de energias das 

radiações emitidas; o tamanho e formato do órgão no qual o radionuclídeo está 

distribuído; o tamanho, formato e relação geométrica de qualquer outro órgão do 

paciente; e a fração de energia de cada uma das emissões que é absorvida em 

qualquer órgão pela irradiação do mesmo. A tabela 10 ilustra, como exemplo, estes 

fatores para o DMSA-
99m

Tc. A unidade do fator S no Sistema Internacional (SI) é o 

gray/becquerel-segundo (Gy/Bq.s) [74].  

Tabela 10: Fatores de conversão do DMSA-
 99m

Tc: dose absorvida por unidade de 

atividade administrada (mGy/MBq) [44]. 

 Adulto 15 anos 10 anos 5 anos 1 ano 

Glândulas 

Suprarrenais 
1,3E-02 1,6E-02 2,4E-02 3,5E-02 6,0E-02 

Bexiga 1,9E-02 2,4E-02 3,5E-02 5,1E-02 9,4E-02 

Superfície 

Óssea 
3,5E-03 4,3E-03 6,4E-03 9,9E-03 1,9E-02 

Mama 1,8E-03 1,8E-03 2,8E-03 4,5E-03 8,4E-03 

Estômago 5,5E-03 6,3E-03 9,8E-03 1,3E-02 2,0E-02 

Intestino Pequeno 5,2E-03 6,4E-03 1,0E-02 1,5E-02 2,5E-02 

Parte 

Superior do 

Intestino 

5,1E-03 6,3E-03 9,6E-03 1,4E-02 2,3E-02 

Parte Inferior 

do Intestino 
3,2E-03 4,2E-03 6,7E-03 1,0E-02 7,8E-02 

Rins 1,7E-01 2,1E-01 2,9E-01 4,2E-01 7,3E-01 

Fígado  9,7E-03 1,2E-02 1,8E-02 2,5E-02 4,1E-02 

Pulmão 2,5E-03 3,5E-03 5,2E-03 8,0E-03 1,4E-02 

Ovários 3,7E-03 4,6E-03 7,2E-03 1,1E-02 2,0E-02 

Pâncreas 9,0E-03 1,1E-02 1,6E-02 2,3E-02 3,7E-02 

Medula Óssea 6,3E-03 7,5E-03 1,0E-02 1,4E-02 2,0E-02 

Baço 1,3E-02 1,7E-02 2,6E-02 3,8E-02 6,1E-02 

Testículos 1,8E-03 2,4E-03 3,9E-03 6,2E-03 1,2E-02 

Tireoide 1,1E-03 1,9E-03 3,1E-03 5,1E-03 9,2E-03 

Útero 4,6E-03 5,5E-03 8,9E-03 1,3E-02 2,3E-02 

Outros 

Tecidos 
3,0E-03 3,6E-03 5,2E-03 8,0E-03 1,4E-02 

Dose Efetiva 

(mSv/MBq) 
1,6E-02 1,9E-02 2,7E-02 4,0E-02 6,9E-02 
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2.5.2.5.  Dose Absorvida 

Os danos provocados pela radiação nos tecidos vivos dependem da absorção 

da energia irradiada. Por esse motivo, a dose absorvida D é definida como a energia 

absorvida de radiação por unidade de massa de qualquer material, definida pela 

Equação 4 [74]. A primeira unidade dessa grandeza foi o rad (radiation absorbed 

dose) que equivale à absorção de 100 ergs de energia por grama do corpo exposto. 

Com a padronização proporcionada pelo Sistema Internacional (SI), foi definido 

como unidade-padrão para a dose absorvida o gray (Gy), que é equivalente a um 

Joule de energia depositado em um quilograma de matéria [74]. 

 

                        𝐷 =
𝑑𝐸

𝑑𝑚
                                                               Equação 4                                                                        

Onde, dE é a energia média cedida pela radiação ionizante à matéria, em um 

elemento de volume de massa dm. De modo geral, a dose absorvida D, em um órgão 

alvo T, pode ser expressa como a soma da irradiação do órgão alvo T ocasionada 

pelos diversos órgãos fontes S (Equação 5) [74]. 

 

                        𝐷𝑇 =  ∑ 𝐷𝑆  (𝑇 ← 𝑆)                                  Equação 5                                                             
 

2.5.2.6 Dose Equivalente 

É o valor médio da dose absorvida DT em um tecido ou órgão, obtido sobre 

todo o tecido ou órgão T, devido à radiação R [75], sendo expressa pela equação 6: 

 

 

                        𝐻𝑇 =  𝑤𝑅 . 𝐷𝑇                                           Equação 6                                                                       
 

 

Onde, wR é o fator de peso da radiação R. 

A ICRP 103 de 2007 [7] fornece os valores de fatores de peso da radiação 

atualizados, apresentados na tabela 11. 
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Tabela 11: Fatores de peso de radiação, wR [7]. 

Tipo e faixa de energia Fator de peso da radiação (wR) 

Fótons (todas as energias) 1 

Elétrons e múons (todas as energias) 1 

Nêutrons (Energia < 10 KeV) 5 

Nêutrons (Energia 10 KeV a 100 KeV) 10 

Nêutrons (Energia 100 KeV a 2 MeV) 20 

Nêutrons (Energia 2 MeV a 20 MeV) 10 

Nêutrons (Energia > 20 MeV) 5 

Prótons (Energia > 2 MeV) 5 

Partículas alfa, fragmentos de fissão e 

núcleos pesados 

20 

 

2.5.2.7  Dose Efetiva 

  A dose efetiva (E) é uma grandeza dosimétrica que permite calcular a 

quantidade não uniforme de radiação à qual os pacientes são submetidos, 

estabelecida pelo ICRP para estimar danos globais causados pela exposição do 

paciente à radiação ionizante [21]. É definida como a soma ponderada das doses 

equivalentes em todos os tecidos ou órgãos do corpo, HT, obtida segundo equação 7 

[74]: 

                            𝐸 =  ∑ 𝑤𝑇 . 𝐻𝑇𝑇                                                            Equação 7                                                                                

 

Onde, 𝑤𝑇  é o fator de peso do tecido T, função de sua radiosensibilidade. 

 

   A Tabela 12 apresenta os fatores de peso do tecido publicados pela ICRP 103 

de 2007. 

 Tabela 12: Fatores de peso do tecido, 𝑤𝑇  [7]. 

Órgão/Tecido wT 

Pulmão, Estômago, Cólon, Medula Óssea, Mama e 

Remanescentes 
0,12 

Gônadas 0,08 

Tireoide, Esôfago, Bexiga e Fígado 0,04 

Superfície óssea, Pele, Cérebro e Glândulas Salivares 0,01 
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2.6 Aplicações de softwares na medicina nuclear 

Tem sido consenso que as primeiras aplicações das técnicas de Monte Carlo 

em física médica ocorreram na área de medicina nuclear. Desde 1968, o comitê 

MIRD (Medical Internal Radiation Dose), através da revista The Jornal of Nuclear 

Medicine da Sociedade Americana de Medicina Nuclear, tem publicado regularmente 

dados de cálculos de dose a partir de seu formalismo de cálculo, baseado em técnicas 

de Monte Carlo. Concomitantemente aos dados publicados, novos modelos 

anatômicos do corpo humano têm sido desenvolvidos ao longo dos anos, incluindo 

hoje o homem, a mulher padrão, crianças de 1, 5, 10 e 15 anos, além de mulheres 

grávidas em distintos estágios de gravidez [73]. 

2.6.1 Programa MIRDOSE 

O primeiro método computacional de cálculo de dose absorvida com base no 

modelo MIRD foi o programa MIRDOSE. Este foi desenvolvido em 1990 e 

distribuído pela Radiation Internal Information Center [76] para cerca de dois mil 

usuário espalhados pelo mundo [77]. O MIRDOSE contém: 

 Tabelas referentes aos fatores S para os radionuclídeos mais comuns, e 

para uma variedade de simuladores (phantoms); 

 Biblioteca de radionuclídeos; 

 Modelos dinâmicos do trato gastrointestinal e bexiga. 

Para o cálculo de dose por esse programa é necessário que o usuário forneça 

os dados biocinéticos do radionuclídeo em uso na forma de tempo de residência para 

cada órgão-fonte. A equação para o cálculo de dose absorvida pelo sistema MIRD, 

bem como no programa MIRDOSE, é uma equação simplificada (Equação 8) [77]: 

                        𝐷 = Ã . 𝑆 = 𝐴0 . 𝜏 . 𝑆                                    Equação 8                                                           

Onde Ã representa a atividade acumulada no órgão-fonte (Bq-h) obtida a partir de 

dados biocinéticos, S é o fator que representa a dose média por unidade de atividade 

acumulada (Bq/ Bq-h), e τ representa o tempo de residência (h) que expressa o 

número de transições nucleares que ocorrem no órgão-fonte, obtido pelo quociente 

entre a atividade acumulada e a atividade administrada ao paciente (Ã/A0). 
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A versão 3.11 do programa MIRDOSE não funcionou tão bem como as 

anteriores, o que deixou a FDA (Food and Drug Administration) sob alerta a respeito 

da sua utilização. Consequentemente, o programa foi retirado de circulação pela 

Associação de Universidades de Oak Ridge (Oak Ridge Associated Universities). Seu 

desenvolvedor, PhD. Michael Stabin, em 2005, rescreveu em linguagem Java a 

maioria das funções do código MIRDOSE durante 10 anos e adicionou uma nova 

seção ao programa, o código EXM, com o auxílio dos pesquisadores Sparks e Crowe 

[77]. Isso permitiu o uso de uma, duas ou três funções exponenciais, originando o 

programa denominado OLINDA/EXM (Organ Level INternal Dose 

Assessmente/EXponetial Modeling) [77].   

2.6.2 Programa OLINDA/EXM 

O OLINDA/EXM foi o primeiro programa computacional que inclui um 

phantom baseado na metodologia MIRD, aprovado pela FDA para comercialização. 

Este permite calcular a modelagem cinética e a dose de radiação em diferentes órgãos 

do corpo devido à administração de determinados radiofármacos, utilizando 

essencialmente os mesmos algoritmos de cálculo que o MIRDOSE, mas com algumas 

atualizações que incluem [77]: 

 Biblioteca de radionuclídeos mais completa (cerca de 600 novos 

radiofármacos, incluindo emissores alfa); 

 Phantoms contendo maior número de órgãos; 

 Correção dos valores de fator S para medula, ossos e pele; 

 Capacidade de modificar a massa dos órgãos dos phantoms para valores 

específicos de cada paciente. 

O output de dados do OLINDA/EXM mostra o primeiro e o segundo órgãos-

fonte que contribuem para a dose total no órgão-alvo, apresentando as contribuições 

advindas de emissores alfa, beta e gama. Isto permite ao usuário compreender a 

importância de cada tipo de contribuição, e orienta na escolha do fator de peso da 

radiação. 

Este programa permite também a alteração das massas dos órgãos do phantom 

escolhido. Esta particularidade poderá ser um pequeno passo na direção do cálculo de 
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doses mais específicas, adaptadas às características de cada paciente [77].  

2.6.3  Programa RADAR 

No início do século XXI, um programa na forma de uma calculadora online 

foi disponibilizado na rede mundial de computadores (internet) para fornecer de 

forma rápida, em âmbito mundial, importantes dados e grandezas relativas ao estudo 

de doses recebidas por indivíduos sujeitos à incorporação de radionuclídeos. Este 

sistema, denominado RAdiation Dose Assessment Resource (RADAR) [36] fornece 

um número de publicações referentes a dados e métodos utilizados. O sistema 

RADAR apresenta, certamente, uma equação mais simples para o cálculo da dose 

efetiva, baseada na relação da Equação 9: 

                              𝐷 = 𝑁 .  𝐷𝐹                                               Equação 9                                                             

Onde, N é o número de desintegrações que ocorrem no órgão de origem; e DF é, 

matematicamente, o mesmo que o fator S, tal como definido pelo sistema MIRD. 

Membros do RADAR produziram compêndios contendo dados de decaimento, 

fatores de conversão de dose e catalogaram modelos de dose padronizados para 

trabalhadores e pacientes de medicina nuclear, entre outros recursos [36]. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo descreve os métodos e materiais utilizados no desenvolvimento 

do trabalho, desenvolvido na Divisão de Física Médica do Instituto de Radioproteção 

e Dosimetria (DIFME/IRD), órgão pertencente à Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN). 

3.1 Levantamento dos procedimentos diagnósticos 

Foi realizado um levantamento de dados em 2 (dois) Serviços de Medicina 

Nuclear (SMN): Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HU/UFRJ) e, ainda, 

1 (uma) clínica da rede privada da cidade do Rio de Janeiro. Os serviços participantes 

deste estudo forneceram dados referentes ao período de março de 2015 a dezembro 

de 2016. Os dados foram agrupados em um banco, constituído de planilhas Excel, 

segundo a relação de exames diagnósticos realizados em cada serviço. Além das 

informações relativas ao radiofármaco e atividade administrada, foram coletadas 

informações referentes a cada paciente: sexo, idade e índice de massa corporal (IMC), 

conforme exemplo da planilha de exames nefro-urológicos apresentado na figura 9. 

 

Figura 9: Exemplo de campos de preenchimento e informações da planilha 

enviada ao SMN. 

Dentre os diferentes procedimentos realizados em diagnóstico, foram 

avaliados os exames de: Cintilografia Renal Estática com DMSA, Cintilografia Renal 

Dinâmica com DTPA, Cintilografia do Corpo Inteiro com FDG, Cintilografia Óssea 

com MDP, Cintilografia do Miocárdio com MIBI – Protocolo Repouso, Cintilografia 

do Miocárdio com MIBI – Protocolo Estresse, Cintilografia da Paratireoide com 
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MIBI – Protocolo Repouso. 

3.2 Cálculo das doses efetivas e absorvidas, por exame e por paciente 

 As doses de radiação recebidas foram estimadas considerando a 

multiplicação do fator de dose absorvida por unidade de atividade (mGy/MBq), e 

pela multiplicação do fator de dose efetiva por unidade de atividade (mSv/MBq), 

pelas respectivas atividades administradas em cada procedimento diagnóstico. Os 

fatores de dose para cada radiofármaco foram obtidos das tabelas das publicações da 

ICRP 53, 80 e 106 [44, 66, 67].   

Essas tabelas, porém, apresentam os fatores de dose em função de idades fixas 

do indivíduo, a saber: adultos, 15 anos, 10 anos, 5 anos e 1 ano. Como no presente 

estudo se observam pacientes de idades variadas para cada exame, uma interpolação 

dos dados das tabelas foi realizada em função do radiofármaco de interesse. Para as 

interpolações, os fatores de conversão foram inseridos na planilha Excel, como 

mostrado na figura 10.  

ORGÃO ADULTO 15 ANOS 10 ANOS 5 ANOS 1 ANO

RINS 1,80E-01 2,20E-01 3,00E-01 4,30E-01 7,60E-01

SUPRA-RENAIS 1,20E-02 1,60E-02 2,40E-02 3,50E-02 6,00E-02

BAÇO 1,30E-02 1,70E-02 2,60E-02 3,80E-02 6,10E-02

BEXIGA 1,80E-02 2,30E-02 2,90E-02 3,10E-02 5,70E-02

FÍGADO 9,50E-03 1,20E-02 1,80E-02 2,50E-02 4,10E-02

PÂNCREAS 9,00E-03 1,10E-02 1,60E-02 2,30E-02 3,70E-02

MEDULA ÓSSEA 3,90E-03 4,70E-03 6,80E-03 9,00E-03 1,40E-02

VESÍCULA BILIAR 8,30E-03 1,00E-02 1,40E-02 2,20E-02 3,10E-02

SUPERFÍCIE ÓSSEA 5,00E-03 6,20E-03 9,20E-03 1,40E-02 2,60E-02

DOSE EFETIVA (mSv/MBq) 8,80E-03 1,10E-02 1,50E-02 2,10E-02 3,70E-02

DOSE ABSORVIDA POR UNIDADE DE ATIVIDADE ADMINISTRADA (mGy/MBq)

Figura 10: Fatores de conversão da ICRP 53 para o 
99m

Tc-DMSA inseridos na 

planilha Excel [67]. 

Gráficos que relacionam as idades das crianças, adolecentes e adultos 

referências (eixo das ordernadas) com os fatores de conversão de dose absorvida por 

unidade de atividade administrada, mGy/MBq (eixo das abscissas), foram gerados. 

Da mesma forma, também foram relacionados os fatores de conversão de dose efetiva 

por unidade de atividade administrada em mSv/MBq.  
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Para cada exame, um conjunto de dez gráficos (nove para órgãos críticos do 

respectivo exame e um para a dose efetiva) foram gerados para a determinação das 

equações que regem o fator de dose versus idade. 

Todas as funções foram utilizadas no código do programa desenvolvido em 

Visual Basic para o cálculo das doses absorvidas e dose efetiva de cada paciente 

inserido. Estes valores são enviados a um banco de dados junto aos dados pessoais e 

atividade administrada, vinculados ao procedimento. 

 Para a estimativa de dose absorvida, foram considerados como órgãos 

críticos em cada exame os que apresentam maiores fatores de dose, em um número 

total de 25 órgãos. A tabela 13 apresenta os órgãos que foram utilizados para cálculo 

de dose absorvida.  

Tabela 13: Órgãos considerados críticos para o cálculo de dose realizado no presente 

estudo. 

Órgãos considerados críticos para cálculo de dose absorvida 

Baço Bexiga Cérebro 

Estômago Esôfago Coração 

Fígado Glândulas Salivares Intestino Delgado 

Pâncreas Pulmão Medula Óssea 

Parte Superior do Intestino 

Grosso 

Parte Inferior do Intestino 

Grosso 
Rins 

Ovários Supra Renais Tecido Ósseo 

Tireoide Timo Vesícula Biliar 

Útero Tecido Muscular Glândulas Mamárias 

Testículos   

3.3 Análises Estatísticas e validação da metodologia 

Após coleta de dados nos SMN durante um período de seis meses, os cálculos 

das doses absorvidas em cada órgão crítico e de dose efetiva para cada paciente foram 

realizados manualmente, de forma a realizar a validação do método de interpolação 

dos fatores de dose e da metodologia implantada no software.  
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Os valores do percentil75 de cada exame foram obtidos para avaliação dos 

níveis de referência em atividade (NRA) para cada exame e comparados com 

publicações internacionais.  

3.4 Desenvolvimento do software  

De forma a facilitar a avaliação de doses absorvidas e efetivas envolvidas na 

prescrição de atividade a ser administrada realizada pelo corpo médico no SMN, para 

cada exame e paciente-específico, foi desenvolvido um software em linguagem 

Visual Basic Express Edition 2008 da Microsoft®. Os dados foram tratados 

estatisticamente em um banco de dados Access2010 da Microsoft®, em conexão com 

o software desenvolvido no presente estudo. 

O software desenvolvido neste trabalho, denominado NÍvel de REferência em 

Atividade (NIREA)  possui a função de calcular a dose absorvida em órgãos críticos, 

fazendo ajustes com bases nas características do indivíduo padrão, mas levando em 

conta a idade e o IMC do paciente que realiza o exame através de extrapolações e 

interpolações matemáticas dos parâmetros fornecidos pelas publicações da ICRP [44, 

66, 67]. Dessa forma, os valores obtidos pelas planilhas foram utilizados para a 

validação.  

3.5 Características do software 

O software funciona pelo princípio básico de interpolação de dados reais com 

os valores de conversão de dose estabelecidos pela ICRP. Com base nestes dois 

parâmetros, o software consulta em seu banco de dados (que contêm as informações 

reais obtidas nos hospitais) a melhor configuração para um determinado tipo de 

exame e respectivo radiofármaco de interesse, gerando um relatório baseado nos 

dados de entrada solicitados pelo usuário. 

3.6. Aspectos Éticos 

Este estudo realizou um levantamento das atividades administradas para 

diferentes exames diagnósticos de MN realizados em dois hospitais e uma clínica da 

rede particular. Também foram levantadas informações sobre peso, altura, sexo e 

idade dos pacientes, de forma anônima e retrospectiva. Este levantamento não 

implicou em nenhum tipo de procedimento invasivo, estudo prospectivo, ou mudança 
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de conduta junto aos pacientes atendidos pelos SMN participantes, isentando-os de 

qualquer tipo de risco relacionado a este estudo. 

3.7 Relatórios  

O software possui a característica de gerar relatórios sobre os dados do SMN 

que o utiliza, de forma que o corpo médico tenha os NRA e sua relação com os 

valores de dose absorvida e dose efetiva para cada paciente e procedimento 

envolvido. Estes relatórios visam auxiliar o corpo médico do SMN a padronizar a 

prescrição de atividade a ser administrada pelos diferentes médicos do SMN; ajustar 

a atividade administrada por paciente para diferentes faixas etárias, IMC e Sexo; 

analisar a relação da dose efetiva e absorvida em função da atividade administrada, 

permitindo mais um critério de otimização da prescrição e, como consequência, a 

otimização das técnicas, atendimento dos requisitos normativos e introdução de 

melhorias nos protocolos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Na primeira parte deste Capítulo são estudados as características e os 

desempenhos do software proposto para a determinação da dose absorvida em órgãos 

críticos, bem como os relatórios que relacionam os NRA com a dose absorvida em 

cada órgão e com a dose efetiva. A segunda parte trata da apresentação dos gráficos 

que relacionam os parâmetros de dose (Anexo 1) e as tabelas que identificam a 

resposta do software desenvolvido em comparação com as planilhas Excel, a fim de 

avaliar seu desempenho. Na terceira etapa será feita uma discussão geral sobre os 

dados recolhidos sobre as atividades administradas nos pacientes dos hospitais 

participantes e respectivos níveis de referência em atividade. 

  4.1 Limiar de escolha do software 

A idade de 20 anos foi escolhida como limiar de paciente pediátricos/jovens 

e adultos. A partir deste idade, o comportamento é de uma função constante no qual 

o valor do fator de conversão permanence inalterado. Abaixo dos 20 anos, o 

comportamento da função é logarítmica em quase a totalidade dos casos, quanto mais 

jovem, maior será o fator de dose. No exemplo abaixo, apresentam-se as equações de 

fatores de dose efetiva em função da idade para o exame renal com DMSA-
99m

Tc 

obtida pelo presente estudo. 

𝑓(𝑥) = {
(−0,009 × ln 𝑥  + 0,0367)  × 37, 𝑥 < 20

0,0088 × 37, 𝑥 ≥ 20
 

   

 

Os dados e gráficos em planilhas Excel permitiram a criação de linhas de 

tendência que facilitaram a visualização do comportamento das funções citadas e 

para pacientes pediátricos/jovens, a representação da função permite a determinação 

do fator de conversão para um paciente com idade intermediária entre as tidas como 

referências.  

4.2 Interpolação dos fatores de dose e protocolos ICRP 

Na figura 11a e 11b são apresentados alguns exemplos de interpolações dos 
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dados de fatores de dose obtidos pela ICRP 53 [44], para o protocolo DMSA-
99m

Tc. 

 

Figura 11a: Gráficos de interpolação idade versus dose absorvida por unidade de 

atividade administrada mGy/MBq para diversos órgãos. 
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Figura 11b: Gráficos de interpolação idade versus dose absorvida por unidade de 

atividade administrada mGy/MBq para diversos órgãos e para o corpo inteiro (dose 

efetiva). 

 

 O coeficiente de determinação R
2
 permite identificar o quão coerentes estão 

os valores observados em relação a um modelo. Quanto mais próximo de um (1), 

melhor a qualidade do ajuste. No caso dos gráficos apresentados na figura 11a pode-

se observar que, para todas as interpolações, o valor de R se aproxima de 1 a partir da 

primeira casa decimal. Alguns pontos para órgãos como medula e vesícula biliar não 

foram cortados pela curva logarítmica, o que indica algum tipo de disparidade do 

restante dos pontos que acompanham o comportamento matemático estabelecido pela 

função logarítmica.  

 O comportamento logarítmico dos gráficos se deve ao fato de que, quanto 

mais jovem for o indivíduo, menor será a massa atribuída aos órgãos aumentando, 

consequentemente, a dose absorvida, lembrando que esta varia com o inverso da 

massa do órgão. Outro fator de importância para o fator de dose em função da idade 

é que quanto mais jovem for o indivíduo, mais radiosensível ele será, porém, devido 

a seu alto metabolismo, o radiofármaco será expelido do corpo mais rapidamente em 

comparação a um paciente adulto. 
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4.3 Resultados obtidos no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 

(UFRJ) 

Uma das etapas da elaboração do software foi a aquisição de dados a partir de 

uma planilha Excel, onde o terceiro quartil das atividades administradas do SMN 

foram calculadas, e os valores de dose absorvida e dose efetiva foram gerados para 

cada paciente cadastrado. Estes valores eram obtidos, porém, sem nenhuma 

estratificação dos pacientes como por sexo, idade e IMC. Com estes dados da 

planilha foi criado um relatório que compara o terceiro quartil e valores máximos e 

mínimos obtidos no SMN do Hospital Universitário da UFRJ, comparando-os com 

resultados obtidos pelo projeto europeu DataMed [58] e com valores de referência do 

Sistema Único de Saúde do Reino Unido [61], um dos mais otimizados do mundo, 

conforme tabela 14. 

 

Tabela 14: Valores das variações e 3º quartil (referência) das atividades 

administradas observados no HU/UFRJ em comparação com os valores obtidos pelo 

DataMed [58] e referências do Sistema de Saúde do Reino Unido [61]. 

EXAMES 
99m

Tc 

HU/UFRJ 
DATAMED 

EUROPA 

SISTEMA DE 

SAÚDE REINO 

UNIDO 

Variação 

(MBq) 

Referência 

(MBq) 

Variação 

(MBq) 
Referência (MBq) 

DMSA 181 - 218 207 70 - 183 80 

DTPA/RENAL 204 - 407 370 150 - 540 300 

MIBI/ESFORÇO 444 - 1517 1295 300 - 1480 1100 

MIBI/REPOUSO 370 - 1480 481 300 - 1480 300 

MDP 596 - 1158 925 500 - 1110 600 

 

 

Pode-se observar pela tabela 14 que alguns exames realizados no HU/UFRJ 

apresentaram certa flutuação na atividade administrada, compatível com as variações 

levantadas nos serviços de Medicina Nuclear dos países europeus participantes do 

projeto DataMed (DTPA/Renal, MIBI/Repouso); porém, outros exames tiveram um 

deslocamento do intervalo de valores mínimos e máximos da atividade administrada 

acima da variação do estudo europeu (DMSA, MIBI/Esforço e MDP). Quando se 

compara os valores sugeridos como referência para o HU/UFRJ com os valores de 

atividade administrada de referência estabelecidos pelo projeto europeu, variações de 

159% para o DMSA e 54% para o MDP foram observadas. 

 



 

50  

4.4 Agrupamento de dados pelo software 

 O software desenvolvido utiliza uma plataforma de consulta em um banco de 

dados para capturar os dados referentes aos tipos de exames, especialidade médica e 

radiofármacos de interesse. Desse modo, os dados foram agrupados no banco de 

dados, conforme apresentado nas tabelas 15 a 25. 

Tabela 15: Exames de Medicina Nuclear inseridos no Software NIREA 

desenvolvido no presente trabalho para a especialidade médica: Sistema Nervoso 

Central 

Especialidade Médica                                Radiofármaco                             Exame            

Sistema Nervoso Central FDG – 
18

F Cerebral 

Sistema Nervoso Central DOPA – 
18

F Cerebral 

Sistema Nervoso Central MIBI-
 99m

Tc Cerebral Repouso 

Sistema Nervoso Central MIBI-
 99m

Tc Cerebral Estresse 

Sistema Nervoso Central HMPAO-
 99m

Tc Cerebral 

Sistema Nervoso Central ECD-
 99m

Tc Cerebral 

Sistema Nervoso Central DTPA-
99m

Tc Cisternocintilografia 

Sistema Nervoso Central DTPA-
99m

Tc Fluxo Sanguíneo Cerebral 

 

Tabela 16: Exames de Medicina Nuclear inseridos no Software NIREA desenvolvido 

no presente trabalho para a especialidade médica: Sanguínea 

Especialidade Médica                     Radiofármaco                             Exame 

Sanguínea Apcitida-
 99m

Tc Trombocintilografia 

 

Tabela 17: Exames de Medicina Nuclear inseridos no Software NIREA desenvolvido 

no presente trabalho para a especialidade médica: Cardíaco 

Especialidade         Radiofármaco                               Exame 

Cardíaco FDG-
18

F  Miocárdio 

Cardíaco 
82

Rb Miocárdio 

Cardíaco MIBI – 
99m

Tc Miocárdio Repouso 

Cardíaco MIBI – 
99m

Tc Miocárdio Estresse 

Cardíaco Furifosmin – 
99m

Tc Miocárdio Repouso 

Cardíaco Furifosmin – 
99m

Tc Miocárdio Estresse 

Cardíaco Tetrofosmin – 
99m

Tc Miocárdio Repouso 

Cardíaco Tetrofosmin – 
99m

Tc Miocárdio Estresse 

Cardíaco MAA – 
99m

Tc Venografia 

Cardíaco Hemácias – 
99m

Tc GATED Cardíaco 

Cardíaco Hemácias – 
99m

Tc Venografia 

Cardíaco Pirofosfato – 
99m

Tc Miocárdio 

Cardíaco Microesferas – 
99m

Tc Venografia 

Cardíaco BMIPP – 
123

I Miocárdio 

Cardíaco IPPA – 
123

I Miocárdio 

Cardíaco 
201

TlCl Viabilidade Cardíaca  
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Tabela 18: Exames de Medicina Nuclear inseridos no Software NIREA desenvolvido 

no presente trabalho para a especialidade médica: Endocrinológico 

Especialidade                                Radiofármaco                            Exame 

Endocrinológico FDG – 
18

F Corpo Inteiro 

Endocrinológico Colesterol – 
75

Se Suprarrenais 

Endocrinológico MIBI – 
99m

Tc Paratireoide Repouso 

Endocrinológico MIBI – 
99m

Tc Paratireoide Estresse 

Endocrinológico Pertecnetato – 
99m

Tc Tireoide 

Endocrinológico MIBI – 
99m

Tc Glândulas Mamárias 

Endocrinológico MIBI – 
99m

Tc Corpo Inteiro 

Endocrinológico Pertecnetato – 
99m

Tc Dacriocintilografia 

Endocrinológico HSA – 
99m

Tc Linfocintilografia 

Endocrinológico Fitato – 
99m

Tc Linfonodo mamário 

Endocrinológico Fitato – 
99m

Tc Linfonodo Melanoma 

Endocrinológico Dextran – 
99m

Tc Linfonodo mamário 

Endocrinológico Dextran – 
99m

Tc ROLL – Lesão mamária 

Endocrinológico Dextran – 
99m

Tc Linfonodo Melanoma 

Endocrinológico DMSA-V – 
99m

Tc Corpo Inteiro 

Endocrinológico Dextran – 
99m

Tc Linfocintilografia 

 

 

Tabela 19: Exames de Medicina Nuclear inseridos no Software NIREA 

desenvolvido no presente trabalho para a especialidade médica: Gastroenterológico 

Especialidade                      Radiofármaco                          Exame 

Gastroenterológico Pertecnetato - 
99m

Tc Glândulas Salivares 

Gastroenterológico Pertecnetato - 
99m

Tc Bloqueio Salivar 

Gastroenterológico Hemácias – 
99m

Tc Hemangioma 

Gastroenterológico Pertecnetato - 
99m

Tc Pesquisa de Meckel 

Gastroenterológico Hemácias – 
99m

Tc Sangramento intermitente 

Gastroenterológico IDA – 
99m

Tc Função Heptobiliar Normal 

Gastroenterológico IDA – 
99m

Tc Parenquimal Fígado 

Gastroenterológico IDA – 
99m

Tc Oclusão do duto Cístico 

Gastroenterológico IDA – 
99m

Tc Oclusão do duto Biliar 

Gastroenterológico Coloide – 
99m

Tc Hepático Fígado-Baço 

Gastroenterológico Coloide – 
99m

Tc Sangramento ativo 

Gastroenterológico Coloide – 
99m

Tc Esvaziamento do esôfago 

Gastroenterológico Coloide – 
99m

Tc Esvaziamento Gástrico 

Gastroenterológico Coloide – 
99m

Tc Refluxo Gastroesofágico 

Gastroenterológico Coloide – 
99m

Tc Shunt de Leveen 

Gastroenterológico Pertecnetato - 
99m

Tc Glândulas Salivares 
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Tabela 20: Exames de Medicina Nuclear inseridos no Software NIREA desenvolvido 

no presente trabalho para a especialidade médica: Músculo-Esquelético 

Especialidade                               Radiofármaco                             Exame 

Musculoesquelético Fluoreto – 
18

F Ósseo 

Musculoesquelético Coloide – 
99m

Tc Medula Óssea 

Musculoesquelético MDP – 
99m

Tc Ósseo 

 

 

 

Tabela 21: Exames de Medicina Nuclear inseridos no Software NIREA desenvolvido 

no presente trabalho para a especialidade médica: Nefro-Urológico 

Especialidade                             Radiofármaco                          Exame 

Nefro-Urológico EC – 
99m

Tc Função Renal Normal 

Nefro-Urológico EC – 
99m

Tc Função Renal Anormal 

Nefro-Urológico EC – 
99m

Tc Bloqueio renal agudo unilateral 

Nefro-Urológico DTPA – 
99m

Tc Cistocintilografia indireta 

Nefro-Urológico MAG3 – 
99m

Tc Função Renal Normal 

Nefro-Urológico MAG3 – 
99m

Tc Função Renal Anormal 

Nefro-Urológico MAG3 – 
99m

Tc Bloqueio renal agudo unilateral 

Nefro-Urológico DTPA – 
99m

Tc Função Renal Dinâmica 

Nefro-Urológico Hemácias – 
99m

Tc Pesquisa de Varicocele 

Nefro-Urológico DMSA – 
99m

Tc Função Renal Estática 

Nefro-Urológico Pertecnetato – 
99m

Tc Cintilografia Testicular 

Nefro-Urológico Coloide – 
99m

Tc Cistocintilografia direta 

Nefro-Urológico HIPPURAN – 
123

I Função Renal Normal 

Nefro-Urológico HIPPURAN – 
123

I Função Renal Anormal 

Nefro-Urológico HIPPURAN – 
123

I Bloqueio Renal 

Nefro-Urológico HIPPURAN – 
131

I Função Renal 

 

 

Tabela 22: Exames de Medicina Nuclear inseridos no Software NIREA desenvolvido 

no presente trabalho para a especialidade médica: Estudo Com Gálio e Leucócitos 

 

 

 

Especialidade                                  Radiofármaco                          Exame 

Estudo com Gálio e Leucócitos 
67

Ga Corpo Inteiro 

Estudo com Gálio e Leucócitos EDTA - 
68

Ga Sistema de coagulação 

Estudo com Gálio e Leucócitos Leucócitos – 
99m

Tc Inflamação 
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Tabela 23: Exames de Medicina Nuclear inseridos no Software NIREA desenvolvido 

no presente trabalho para a especialidade médica: Oncológico 

Especialidade                 Radiofármaco                                                    Exame 

Oncológico Anticorpo monoclonal intacto –
99m

Tc Células Cancerígenas 

Oncológico Anticorpo monoclonal fragmento 100 kDa – 
99m

Tc Células Cancerígenas 

Oncológico Anticorpo monoclonal fragmento 50 kDa – 
99m

Tc Células Cancerígenas 

Oncológico Anticorpo monoclonal intacto – 
111

In Células Cancerígenas 

Oncológico Anticorpo monoclonal fragmento 100 kDa – 
111

In Células Cancerígenas 

Oncológico Anticorpo monoclonal fragmento 50 kDa – 
111

In Células Cancerígenas 

Oncológico Anticorpo monoclonal intacto – 
131

I Células Cancerígenas 

Oncológico Anticorpo monoclonal fragmento 100 kDa – 
131

I Células Cancerígenas 

Oncológico Anticorpo monoclonal fragmento 50 kDa – 
131

I Células Cancerígenas 

 

 

 

 

Tabela 24: Exames de Medicina Nuclear inseridos no Software NIREA desenvolvido 

no presente trabalho para a especialidade médica: Pulmonar 

Especialidade              Radiofármaco                                  Exame 

Pulmonar MAA – 
99m

Tc Shunt Pulmonar 

Pulmonar MAA – 
99m

Tc Perfusão Pulmonar 

Pulmonar MAA – 
99m

Tc Venografia Pulmonar 

Pulmonar Hemácias – 
99m

Tc Venografia Pulmonar 

Pulmonar DTPA – 
99m

Tc Inalação 

Pulmonar Microesferas – 
99m

Tc Venografia Pulmonar 

Pulmonar PERTECHNEGAS – 
99m

Tc Perfusão Pulmonar 

Pulmonar TECHNEGAS – 
99m

Tc Perfusão Pulmonar 

Pulmonar MAA – 
99m

Tc Shunt Pulmonar 

Pulmonar MAA – 
99m

Tc Perfusão Pulmonar 

Pulmonar MAA – 
99m

Tc Venografia Pulmonar 

Pulmonar Hemácias – 
99m

Tc Venografia Pulmonar 

Pulmonar DTPA – 
99m

Tc Inalação 

Pulmonar Microesferas – 
99m

Tc Venografia Pulmonar 

Pulmonar PERTECHNEGAS – 
99m

Tc Perfusão Pulmonar 

Pulmonar TECHNEGAS – 
99m

Tc Perfusão Pulmonar 
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Tabela 25: Exames de Medicina Nuclear inseridos no Software NIREA desenvolvido 

no presente trabalho para a especialidade médica: PET com Flúor 

Especialidade                     Radiofármaco                            Exame 

PET com Flúor FDG – 
18

F Miocárdio 

PET com Flúor FDG – 
18

F Cerebral 

PET com Flúor FDG – 
18

F Corpo Inteiro 

PET com Flúor DOPA – 
18

F Cerebral 

PET com Flúor Aminoácidos – 
18

F Sanguíneo 

PET com Flúor Colina – 
18

F Cerebral 

PET com Flúor Benzodiazepina – 
18

F Cerebral 

PET com Flúor Dopamina – 
18

F Receptor Cerebral 

PET com Flúor Dopamina – 
18

F Transportador Cerebral 

PET com Flúor Opiáceos – 
18

F Cerebral 

PET com Flúor Serotonina – 
18

F Cerebral 

PET com Flúor Metionina – 
18

F Cerebral 

PET com Flúor Fluoreto – 
18

F Estudo Ósseo 

PET com Flúor Tirosina FET – 
18

F Célula Tumoral 

PET com Flúor Timidina FLT – 
18

F Célula Tumoral 

 

 

Tabela 26: Exames de Medicina Nuclear inseridos no Software NIREA desenvolvido 

no presente trabalho para a especialidade médica: PET com Carbono 

Especialidade                                  Radiofármaco                            Exame 

PET com Carbono Acetato – 
11

C Cardíaco 

PET com Carbono Acetato – 
11

C Renal 

PET com Carbono Acetato – 
11

C Pâncreas 

PET com Carbono Acetato – 
11

C Nasofarigeal 

PET com Carbono Aminoácidos – 
11

C Sanguíneo 

PET com Carbono Colina – 
11

C Cerebral 

PET com Carbono Benzodiazepina – 
11

C Cerebral 

PET com Carbono Dopamina – 
11

C Receptor Cerebral 

PET com Carbono Dopamina – 
11

C Transportador Cerebral 

PET com Carbono Opiáceos – 
11

C Cerebral 

PET com Carbono Serotonina – 
11

C Cerebral 

PET com Carbono Metionina – 
11

C Cerebral 

PET com Carbono Metiltimidina – 
11

C Célula tumoral 

PET com Carbono Timidina – 
11

C Proliferação tumoral 

PET com Carbono Raclopride – 
11

C Neurotransmissor Cerebral 

PET com Carbono Acetato – 
11

C Cardíaco 
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4.5 Apresentação do Software 

  O software pode ser instalado em um microcomputador a partir de um CD-

ROM, ou de uma rede de internet, de maneira que o usuário não encontrará grandes 

dificuldades para realizar o procedimento de instalação. Uma vez instalado, o 

software pode ser executado a partir da barra do menu do sistema operacional, ou por 

um ícone na área de trabalho. Ao executar o software, uma tela de carregamento será 

apresentada, como mostra a figura 12.  

 

 

Figura 12: Janela de inicialização do software NIREA.  

 

O software apresenta uma tela principal, figura 13, na qual o usuário escolhe 

a especialidade do exame, o radionuclídeo específico para a especialidade médica e, 

por fim, o tipo de exame. O usuário também deve informar a idade, sexo, peso e altura 

do paciente e a atividade administrada. Após todos esses campos serem preenchidos, o 

usuário deverá clicar no botão Calcular. 
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  Figura 13: Interface de seleção de categorias a serem escolhidas pelo usuário. 

Uma vez que o usuário realizou a escolha dos parâmetros de seu interesse no 

menu raiz do software, este executará e apresentará uma tela, de acordo com a figura 

14, informando as doses absorvidas para os órgãos relacionados à biodistribuição do 

radiofármaco e sua respectiva dose efetiva. Porém, inicialmente o software 

apresentará valores que dependem somente da idade. Em uma segunda etapa, valores 

em função de todos os dados relativos aos pacientes serão também apresentados.  

 

Figura 14: Exemplo da janela de apresentação de dose absorvida para diferentes 

órgãos, considerando como exemplo um exame de Cintilografia Renal Estática com 

DMSA, marcado com 
99m

Tc. 
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Na barra de tarefas do menu principal, ao clicar no ícone “cadastrar 

pacientes” será aberta uma tela de cadastro, figura 15, na qual serão preenchidos os 

dados pessoais do paciente e os dados referentes ao exame. Após o preenchimento 

dos campos, o usuário deve salvar as informações clicando no botão salvar. 

 

Figura 15: Interface de inclusão dos dados do paciente e do exame a ser executado. 

Os relatórios são provenientes do banco de dado Access que está em conexão 

com o software NIREA. Os dados pessoais e referentes aos exames salvos na tela de 

cadastro de pacientes seguem os caminhos mostrados no fluxograma da figura 16, até 

voltarem a ser tratados estatisticamente como relatórios para o SMN. 

 

Figura 16: Fluxograma dos dados inseridos no software. 
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Na barra de tarefas do menu principal, clicando na opção “relatórios” será 

aberta uma tela de seleção de relatórios para exibição ou impressão, como mostra a 

figura 17. Deste modo, os relatórios sobre as doses absorvidas e efetivas referentes 

ao SMN podem ser acessados através do botão Acessar Relatório Medicina Nuclear.  

 

Figura 17: Interface de geração dos relatórios contendo os valores de doses 

absorvidas e efetivas referentes ao SMN. 

4.6 Relatórios e tratamento estatístico 

O software fornece dados estatísticos do SMN tais como: idade média, IMC 

médio e número de procedimentos por exame. A idade média por exame para os 

pacientes do SMN do presente estudo revelou, por exemplo, que as pessoas do sexo 

feminino recorrem a procedimentos médicos mais cedo do que quando comparadas 

aos do sexo masculino. O gráfico da figura 18 e 19 representam as distribuições dos 

pacientes por sexo para o HU/UFRJ e Clínica Particular, respectivamente.  

 

  Figura 18: Distribuição do número de pacientes por sexo para o HU/UFRJ. 
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Figura 19: Distribuição do número de pacientes por sexo para a Clínica Particular. 

Patologias cardíacas e ósseas são mais comuns em idades avançadas, assim 

como o exame de cintilografia renal com DMSA é muito utilizado em pacientes 

pediátricos, sendo que estes dados estão em consonância com os resultados 

apresentados no gráfico abaixo, figura 19 e 20. 

 

 Figura 19: Idade média por exame para o HU/UFRJ. 

 

 Figura 20: Idade média por exame para a Clínica Particular. 
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  Um dos fatores de risco que mais contribuem para o aumento de problemas 

cardíacos são a obesidade e o sedentarismo
3
. Os resultados do relatório de IMC 

médio por exame, mostrados na figura 21 e 22, indicam a ocorrência de IMC mais 

alto para exames cardíacos e ósseos, e IMC mais baixo para pacientes de exames 

renais, podendo ser relacionado ao fato de que patologias renais apresentam 

diferentes sinais e sintomas que acometem vários sistemas, entre eles, o metabólico e 

endocrinológico que incidem diretamente na perda de peso dos pacientes.  

 

  Figura 21: IMC médio por exame para HU/UFRJ. 

 

  Figura 22: IMC médio por exame para clínica particular. 

                                                      
3
 Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) 
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O maior contingente de exames está relacionado aos do tipo cardíaco. As 

patologias cardíacas são as maiores causadoras de óbito em todo o mundo, sendo que 

a demanda por exames para a população da crescente terceira idade é bastante 

acentuada. A alta demanda por exames ósseos também está relacionada com o 

aumento da expectativa de vida e ao aumento do número de casos de osteomielite, 

pioartrite, artrites, fratura de estresse, osteonecrose, infarto ósseo, dentre outras mais 

comuns para indivíduos desta faixa etária, bem como pesquisa de metástases ósseas.  

A figura 23 e 24 relaciona o número de procedimentos por categoria de 

exame com os grupos de indivíduos do sexo masculino e feminino. É possível 

perceber claramente que o maior percentual de exames, tanto para o sexo feminino 

quanto masculino, ocorre para a categoria óssea MDP - 
99m

Tc. 

 

 

Figura 23: Número de procedimentos por tipo de exames estratificados por sexo 

para HU/UFRJ. 

 

Figura 24: Número de procedimentos por tipo de exames estratificados por sexo 

para clínica particular. 

 

O software fornece ainda relatórios relacionados ao terceiro quartil
4
 da 

atividade administrada de duas formas diferentes: primeiro são gerados gráficos 

sobre as doses em função do terceiro quartil da atividade administrada, havendo uma 

                                                      
4 Terceiro quartil (designado por Q3/4) = quartil superior = valor a partir do qual se encontram 25% 

dos valores mais elevados = valor aos 75% da amostra ordenada = 75º percentil. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Percentil
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secção de gráficos por faixas de idade. A outra forma de apresentação é através de 

todos os valores referentes ao terceiro quartil da atividade administrada por exame, 

em função da faixa de idade e faixa de IMC. O software também calcula o percentil 

75 das atividades administradas aos pacientes nos diferentes exames diagnósticos 

objetivando, ao final, apresentar uma proposta de NRA local. 

  

4.7 Interpretações dos gráficos gerados 

O exame cardíaco com o radiofármaco Sestamibi-
99m

Tc para o protocolo de 

estresse apresentou uma disparidade nos valores de terceiro quartil da atividade 

administrada, tanto para a análise em função da idade, quanto na função do IMC. De 

acordo com as figuras 25  e 26 o valor de terceiro quartil variou cerca de 1184 MBq 

entre valores mínimos e máximos, porém não foi possível observar um padrão de  

aumento relacionado ao terceiro quartil conforme o aumento do IMC do paciente, 

muito menos em idade mais avançadas ou até mesmo quando comparados aos 

valores nos diferentes sexos. 

 

Figura 25: Valores de terceiro quartil em função da idade e do IMC para o exame 

cardíaco SESTAMIBI Stress para o sexo feminino 
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Figura 26: Valores de terceiro quartil em função da idade e do IMC para o exame 

cardíaco SESTAMIBI Stress masculino. 

 

O exame cardíaco com o radiofármaco Sestamibi-
99m

Tc para o protocolo de 

repouso apresentou valores de terceiro quartil da atividade administrada, tanto na 

análise em função da idade, quanto em função do IMC. De acordo com as fíguras 27 

e 28, o terceiro quartil da atividade administrada divergiu em cerca de 670,44 MBq 

entre valores mínimos e máximos, porém nota-se uma falta de parâmetro do terceiro 

quartil conforme o aumento do IMC e o aumento da idade, ou até mesmo quando 

comparados os valores nos diferentes sexo. 

 

 

Figura 27: Valores de terceiro quartil em função da idade e do IMC para o exame 

cardíaco SESTAMIBI Repouso para o sexo feminino. 
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Figura 28: Valores de terceiro quartil em função da idade e do IMC para o exame 

cardíaco SESTAMIBI Repouso masculino. 

 

Existem também discrepâncias entre os valores dos dados disponibilizados 

pelo SMN para serem inseridos no software, uma vez que estes não apresentam a 

informação de protocolo para 1 ou 2 dias para os exames cardíacos, além de 

possíveis erros nos preenchimentos das informações nas planilhas que foram 

enviadas pelos serviços. 

De acordo com as figuras 29 e 30, o exame ósseo MDP-
99m

Tc não apresentou 

variações progressivas em função do aumento da idade ou do IMC. Em comparação 

aos diferentes sexos, houve uma diminuição significativa do terceiro quartil, 

indicando uma preocupação com o fato das mulheres apresentarem uma estrutura 

óssea menor quando comparadas com os homens,  e como o radiofármaco tem como 

seu principal foco a biodistribuição óssea, este fator foi levado em conta objetivando 

a redução da atividade administrada em pacientes do sexo feminino. 

 

Figura 29: Valores de terceiro quartil em função da idade e do IMC para o exame 

ósseo MDP para o sexo feminino 
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Figura 30: Valores de terceiro quartil em função da idade e do IMC para o exame 

ósseo MDP para o sexo Masculino. 

 

O exame renal DMSA-
99m

Tc, de acordo com as figuras 31 e 32, apresentou 

grandes diferenças entre os valores obtidos na categoria pediátrica quando 

comparado à categoria adulta, devido a estas faixas terem influência da alta taxa 

metabólica da estrutura corporal de cada individuo, em comparação com outro de 

uma mesma faixa. Nas faixas de idade consideradas adultas, as variações foram 

pequenas, em torno de 176,49 MBq, o que indica preocupação em otimizar a dose 

em função da idade e IMC do paciente. 

 

 

Figura 31: Valores de terceiro quartil em função da idade e do IMC para o exame 

Renal DMSA para o sexo feminino 
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Figura 32: Valores de terceiro quartil em função da idade e do IMC para o exame 

Renal DMSA para o sexo masculino 

Pode-se observar pelas figuras 33 e 34 que o exame de renal DTPA-
99m

Tc foi 

o que apresentou menor variação do terceiro quartil da atividade administrada para 

pacientes adultos. O valor variou em cerca de 321,9 MBq e, consequentemente, não 

atendeu aos requisitos de otimização por faixa de idade e IMC. 

 

Figura 33: Valores de terceiro quartil em função da idade e do IMC para o exame 

Renal DTPA para o sexo feminino 

 

Figura 34: Valores de terceiro quartil em função da idade e do IMC para o exame 

Renal DTPA para o sexo masculino 
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4.8 Validação do Software 

Após a conclusão do software, foram inseridos 261 dados referentes aos 

pacientes do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho de forma a validar a metodologia apresentada. Os resultados dos 3º 

Quartis das atividades administradas foram comparados com os valores encontrados 

pelos cálculos realizados anteriormente nas planilhas Excel. 

As tabelas 27 a 37 apresentam os resultados de 3º Quartil das atividades 

administradas de 5 (cinco) exames. Os dados selecionados foram escolhidos por 

apresentarem maior frequência. 

 

Tabela 27: Validação 3º Quartil para exame MDP-Feminino 

MDP – Sexo Feminino Excel 

Idade (anos) 

Software 

     Idade (anos) 

Classes Int. classes 45-49 55-59 45-49 55-59 

Magreza Grave 0|------17     

Magreza Leve 17|------18,5     

Saudável 18,5|------25 25,23  25,22  

Sobrepeso 25|------30     

Obesidade Grau I 30|------35  25,38  25,38 

Obesidade Grau II (Severa) 35|------40     

Obesidade Grau III (Mórbida) 40|------n     

 

Tabela 28: Validação 3º Quartil para exame MDP-Masculino 

MDP – Sexo Masculino Excel 

Idade (anos) 

Software 

Idade (anos) 

Classes Int. classes 65-69 65-69 45-49 70-74 

Magreza Grave 0|------17     

Magreza Leve 17|------18,5     

Saudável 18,5|------25     

Sobrepeso 25|------30 25,65 25,03 25,65 25,03 

Obesidade Grau I 30|------35     

Obesidade Grau II (Severa) 35|------40     

Obesidade Grau III (Mórbida) 40|------n     
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Tabela 29: Validação 3º Quartil para exame DTPA-Feminino 

DTPA – Sexo Feminino Excel 

Idade (anos) 

Software 

Idade (anos) 

Classes Int. classes 45-49 50-54 45-49 50-54 

Magreza Grave 0|------17     

Magreza Leve 17|------18,5     

Saudável 18,5|------25 10,58 11,00 10,58 11,00 

Sobrepeso 25|------30     

Obesidade Grau I 30|------35     

Obesidade Grau II (Severa) 35|------40     

Obesidade Grau III (Mórbida) 40|------n     
 

 

Tabela 30: Validação 3º Quartil para exame DTPA-Masculino 

DTPA – Sexo Masculino Excel 

Idade (anos) 

Software 

Idade (anos) 

Classes Int. classes <5 40-44 <5 40-44 

Magreza Grave 0|------17 2,40  2,40  

Magreza Leve 17|------18,5     

Saudável 18,5|------25     

Sobrepeso 25|------30  10,83  10,83 

Obesidade Grau I 30|------35     

Obesidade Grau II (Severa) 35|------40     

Obesidade Grau III (Mórbida) 40|------n     
 

 

 

Tabela 31: Validação 3º Quartil para exame DMSA-Feminino 

DMSA – Sexo Feminino Excel 

Idade (anos) 

Software 

Idade (anos) 

Classes Int. classes <5 5-9 <5 5-9 

Magreza Grave 0|------17 1,90  1,90  

Magreza Leve 17|------18,5     

Saudável 18,5|------25  2,93  2,92 

Sobrepeso 25|------30     

Obesidade Grau I 30|------35     

Obesidade Grau II (Severa) 35|------40     

Obesidade Grau III (Mórbida) 40|------n     
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Tabela 32: Validação 3º Quartil para exame DMSA-Masculino 

DMSA – Sexo Masculino Excel 

Idade (anos) 

Software 

Idade (anos) 

Classes Int. classes 10-14 40-44 10-14 40-44 

Magreza Grave 0|------17     

Magreza Leve 17|------18,5     

Saudável 18,5|------25 4,95  4,95  

Sobrepeso 25|------30  5,38  5,38 

Obesidade Grau I 30|------35     

Obesidade Grau II (Severa) 35|------40     

Obesidade Grau III (Mórbida) 40|------n     
 

 

Tabela 33: Validação 3º Quartil para exame SESTAMIBI Repouso-Feminino 

   SESTAMIBI Repouso – Sexo Feminino Excel 

Idade (anos) 

Software 

Idade (anos) 

Classes Int. classes 55-59 60-64 55-59 60-64 

Magreza Grave 0|------17     

Magreza Leve 17|------18,5     

Saudável 18,5|------25     

Sobrepeso 25|------30  13,00  13,00 

Obesidade Grau I 30|------35 13,00  13,00  

Obesidade Grau II (Severa) 35|------40     

Obesidade Grau III (Mórbida) 40|------n     
 

 

Tabela 34: Validação 3º Quartil para exame SESTAMIBI Repouso-Masculino 

     SESTAMIBI Repouso – Sexo Masculino Excel 

Idade (anos) 

Software 

Idade (anos) 

Classes Int. classes 45-49 60-64 45-49 60-64 

Magreza Grave 0|------17     

Magreza Leve 17|------18,5     

Saudável 18,5|------25     

Sobrepeso 25|------30     

Obesidade Grau I 30|------35 18,00 14,45 18,00 14,45 

Obesidade Grau II (Severa) 35|------40     

Obesidade Grau III (Mórbida) 40|------n     
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Tabela 35: Validação 3º Quartil para exame SESTAMIBI Stress-Feminino 

SESTAMIBI Stress – Sexo Feminino Excel 

Idade (anos) 

Software 

Idade (anos) 

Classes Int. classes 45-49 55-59 45-49 55-59 

Magreza Grave 0|------17     

Magreza Leve 17|------18,5     

Saudável 18,5|------25     

Sobrepeso 25|------30  30,00  30,00 

Obesidade Grau I 30|------35 30,40 34,55 30,40 34,55 

Obesidade Grau II (Severa) 35|------40     

Obesidade Grau III (Mórbida) 40|------n     
 

 

 

Tabela 36: Validação 3º Quartil para exame SESTAMIBI Stress-Masculino 

SESTAMIBI Stress – Sexo Masculino Excel 

Idade (anos) 

Software 

Idade (anos) 

Classes Int. classes 50-54 55-59 50-54 55-59 

Magreza Grave 0|------17     

Magreza Leve 17|------18,5     

Saudável 18,5|------25     

Sobrepeso 25|------30  30,50  30,50 

Obesidade Grau I 30|------35 33,20  33,20  

Obesidade Grau II (Severa) 35|------40     

Obesidade Grau III (Mórbida) 40|------n     
 

 

Pode-se observar que alguns valores divergem devido a arredondamentos 

realizados no algoritmo criado para o banco de dados e a função estabelecida pelo 

Excel. A diferença máxima observada foi de 0,4%, devido aos arredondamentos na 

função de cálculo do 3º Quartil escrito em linguagem Visual Basic Application (VBA) 

inserida no banco de dados. 
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5.  CONCLUSÕES 

 
A metodologia desenvolvida neste trabalho possibilitou elaborar um 

software que viabiliza a obtenção do NRA e das doses efetivas e absorvidas para 

os vários tipos de procedimentos em medicina nuclear, com base em 

especificidades do paciente, idade, sexo e Índice de Massa Corporal (IMC). 

O NRA fornecido pelo software promove a orientação da otimização das 

técnicas e atividades administradas para os diversos procedimentos médicos, sem, 

no entanto, inferir função limitadora.  

A principal funcionalidade do software obtida através dos resultados deste 

trabalho é a de que o usuário pode conhecer as doses absorvidas e efetivas para 

cada procedimento, além dos níveis de referência dos mesmos e, dessa forma, 

inferir sobre o melhor tipo de exame disponível para cada patologia, respeitando 

as características individuais de cada paciente. 

O software identificou lacunas nas capacidades de tratamento e possíveis 

variações de dose injustificada para o mesmo exame. Supõe-se que valores 

referentes à atividade administrada tenham sido preenchidos nas planilhas 

enviadas ao SMN de forma errônea. O exame cardíaco foi o que apresentou a 

maior variação dos valores de atividade administrada não justificada. Levando em 

conta que possíveis variações são atribuídas ao mau preenchimento das planilhas, 

o que pode ter ocasionado isto foi a falta de informação de qual protocolo estaria 

sendo usado (protocolo de 1 dia ou 2 dias), ou até mesmo o preenchimento de 

valores referentes a protocolos de repouso e estresse trocados.    

Foi possível validar o software, porém não foi trivial a determinação dos 

NRA devido aos poucos dados disponíveis quanto às atividades administradas dos 

radiofármacos utilizados em função do sexo, idade e IMC, além das variabilidades 

de protocolos para um mesmo procedimento. A importância de validar um 

software reside no fato de que o objetivo clínico de se obter um diagnóstico 

adequado, aceitável, consistente e otimizado, seja mantido como prioridade. 

Uma análise comparativa dos valores obtidos pelo software com os NRA 

publicados na literatura por outros países foi realizada evidenciando a necessidade 

de maximizar a eficácia dos procedimentos, otimizar as doses de radiação 
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recebidas pelos pacientes e, como consequência, otimizar também as recebidas 

pelos indivíduos ocupacionalmente expostos. 

         Os requisitos normativos de estabelecimento de níveis de referência para os 

serviços de medicina nuclear do país podem ser atendidos. O software NIREA se 

mostrou apto a fornecer os dados estimados de doses envolvidas em cada 

procedimento, proporcionando valores de referência para a área de medicina 

nuclear, até o presente momento inexistente no cenário nacional. 

         Foi elaborado um banco de dados regional contendo os dados dos SMN 

participantes deste trabalho para consulta por especialistas em medicina nuclear e 

para as autoridades reguladoras nacionais, para que posteriormente, com o 

aumento das aquisições de dados por diversos SMN do país, possam ser 

disponibilizados níveis de pratica de âmbito nacional. 

 

Considerações Finais 

 

 A principal dificuldade encontrada durante o desenvolvimento deste 

trabalho esteve relacionada aos limitados dados de exames que informassem todos 

os elementos necessários para uma segmentação em grupos de pacientes. Em 

muitos casos havia apenas a informação do exame, sem especificar o protocolo 

usado e a atividade administrada. 

Devido aos dados insuficientes para uma estatística mais robusta, o que 

seria recomendado para a continuação deste projeto é o aumento do segmento de 

cada faixa de idade, passando para divisões de 10 anos para a fase adulta havendo, 

assim menor número de faixas de idade, comportando mais dados em uma única 

estratificação. Outra recomendação é a diminuição da segmentação de idade nas 

faixas pediátricas, a fim de minimizar os problemas relacionados à alta taxa de 

variação metabólica encontrada. 

 

  Outra recomendação é trabalhar junto a uma equipe de programadores para 

que haja melhorias na interface do software tornando seu uso ainda mais simples e 

intuitivo. O estabelecimento de uma plataforma web para consultas e análises 

estatísticas seria também uma melhoria a ser introduzida. O autor recomenda uma 

complementação do banco de dados para que futuramente seja possível a 
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determinação de dose em diferentes categorias da física médica (Medicina 

Nuclear, Radiodiagnóstico e Radioterapia) proporcionando o cruzamento de dados 

dos diferentes procedimentos entre as diversas aplicações médicas. 

Um próximo passo para uma melhor avaliação do corpo médico quanto à 

atividade administrada prescrita será a avaliação dos riscos biológicos envolvidos em 

cada exame, não abordados neste estudo, sendo proposto como continuidade do 

trabalho em um curso de doutorado. 
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ANEXOS 

 

A seguir são apresentados os relatórios de dose absorvida, dose efetiva e terceiro quartil da atividade administrada para o exame cardiológico 

MIBI Estresse e repouso para diferentes faixas etárias, sexo e IMC. 

Os dados apresentados são os referentes ao banco de dados do Hospital universitário Clementino Fraga Filho entre o período de 2015 a 2016 e ao 

banco de dados de uma rede privada no período de 2015. 

 

Podem ser emitidos dois tipos de relatórios: O de doses em função do terceiro quartil ou o relatório que unifica todos os terceiros quartis das atividades 

administradas para cada exame. 

 

No exame cardiológico utilizando o radiofármaco MIBI-
99m

Tc a biodistribuição deste faz com que os órgãos críticos para este exame sejam os 

seguintes: Intestino Grosso (parte superior), Vesícula Biliar, Rins, Fígado e Coração. 

 

Importante salientar que para os exames realizados no Hospital universitário Clementino Fraga Filho foram considerados os protocolos de 1 dia 

enquanto que para a rede privada o protocolo era de 2 dias. 
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