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RESUMO 
 

 

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia 

analítica para o cálculo de blindagem para instalações de medicina nuclear. A medicina 

nuclear utiliza em todo o mundo uma grande quantidade de radionuclídeos e radiofármacos 

com o objetivo diagnóstico e terapêutico. Os radionuclídeos mais utilizados são: 
99m

Tc, 
18

F e 

o 
131

I. Não são utilizadas na medicina nuclear atividades baixas o suficiente para que haja 

isenção destes radionuclídeos e, consequentemente, a isenção de proteção radiológica. Sendo 

assim, é necessário que haja uma metodologia analítica que seja capaz de calcular as taxas de 

dose semanais e, além disso, que possa determinar a melhor espessura para se blindar os 

ambientes, de forma a manter essas taxas de dose dentro dos limites pré-determinados. 

Utilizando fantomas de voxel, que simulam o corpo humano, masculino e feminino, em 

conjunto com a biodistribuição dos radionuclídeos e radiofármacos, foi possível simular 

através do método de Monte Carlo (MCNPX), a constante de taxa de dose corporal. Este 

valor é fundamental, pois a bibliografia até agora só trazia esta constante para fontes 

pontuais. Também foi determinado o ângulo ao redor do fantoma onde foi captada a maior 

taxa de dose, a altura do solo de maior taxa de dose e a atenuação corporal. Desta forma, a 

determinação da constante de taxa de dose corporal é de extrema importância para o cálculo 

de blindagens em medicina nuclear, pois respeita as funções anatômicas do corpo humano, a 

biodistribuição dos 30 radionuclídeos e 57 radiofármacos, não considera uma fonte pontual e 

contêm a atenuação corporal. Outro dado essencial para a determinação da taxa de dose é a 

utilização da meia-vida efetiva. Foram determinadas as meias-vidas físicas e biológicas para 

todos os radionuclídeos e radiofármacos utilizados. Desta forma, foi possível determinar as 

meias-vidas efetivas que neste trabalho incluímos nos fatores de redução, determinados pelo 

AAPM Task Group 108. A inclusão da meia-vida efetiva nos fatores R e F mostraram-se 

eficazes na otimização da blindagem. Foram apresentadas duas equações para o cálculo da 

taxa de dose. Uma para radionuclídeos não injetados em pacientes e outra para radionuclídeos 

que foram injetados nos pacientes. Houve uma discussão acerca de cada sala presente em um 

serviço de medicina nuclear, assim como quais equações e fatores de redução de dose devem 

ser considerados. Após o cálculo da taxa de dose por sala, foi possível obter o fator de 

redução e consequentemente a espessura da blindagem necessária para reduzir a taxa de dose 

para os níveis limites.  
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ABSTRACT 
 

 

The main goal of this work is the development of an analytical methodology for the 

calculation of shielding for nuclear medicine facilities. Nuclear medicine uses a large number 

of radionuclides and radiopharmaceuticals worldwide for diagnostic e therapeutic purposes. 

The most commonly used radionuclides are
99m

Tc, 
18

F e
131

I. It is not possible to acts an 

exception of radionuclides used in nuclear medicine because the activities are hi so 

consequently, there are not exception of radiological protection. Therefore, it is necessary to 

act on an analytical methodology that is capable of calculating the weekly dose rates e, in 

addition, that can determine the best thickness to shield the environments in order to maintain 

the dose rate within the predetermined limits. Using a voxel phantoms simulating the human 

body, male e female, together with the biodistribution of radionuclides e 

radiopharmaceuticals, it was possible to simulate by Monte Carlo method, using the MCNPX 

code, the body dose rate constant. This value is fundamental, since the bibliography until now 

only brought this constant to point sources. It was also determined the angle around the 

phantom where the highest dose rate, the height of the soil with the highest dose rate e the 

body attenuation was obtained. Thus, the determination of the body dose rate constant is 

extremely important to calculation of nuclear medicine shields, since it respects the 

anatomical functions of the human body, biodistribution of 30 radionuclides e 57 

radiopharmaceuticals, does not consider a point source e contain the body attenuation. 

Another essential data for the determination of the dose rate is the use of the effective half-

life. Physical e biological half-lives were determined for all radionuclides e 

radiopharmaceuticals used. In this way, it was possible to determine the effective half-lives 

that in this work we include in the reduction factors determined in the AAPM Task Group 

108. The inclusion of the effective half-life in the R e F factors proved to be effective in 

optimizing the shielding. Two equations were presented for the calculation of the dose rate. 

One for radionuclides not injected into patients e one for radionuclides that were injected into 

patients. There has been a discussion about each room present in nuclear medicine, which 

equations e dose reduction factors should be used. After the calculation of the dose rate per 

room it was possible to obtain the reduction factor e consequently the thickness of the shield 

required to reduce the dose rate to the limit levels. 
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Capítulo 1 

 

1. Introdução 
 

 

A especialidade médica chamada Medicina Nuclear consiste em administrar um 

material radioativo ao paciente e obter a imagem de interesse, através da utilização de um 

detector de raios gama. Este material radioativo pode ser administrado de forma intravenosa, 

inalado ou ingerido. Desta forma, o radiofármaco é absorvido, se difunde pelo corpo e se 

acumula na região de interesse. O paciente é então posicionado no equipamento detector, 

para que seja produzida a imagem fisiológica do órgão de interesse. As imagens fisiológicas 

obtidas através do exame de Medicina Nuclear (SPECT e PET) podem ser sobrepostas a 

imagens estruturais como de tomografia e ressonância magnética, agregando maior precisão e 

valor diagnóstico à imagem. A medicina nuclear também utiliza radionuclídeos para o 

tratamento e alívio da dor causada por alguns tipos de câncer, como o câncer de tireóide e 

suas metástases ósseas e de próstata. 

 

 

1.1 O contexto atual da medicina nuclear 

 

  

A origem da medicina nuclear primitiva é datada de 1920 quando, na Alemanha, 

George de Hevesy, administrou radionuclídeos em ratos, conseguindo, assim, observar suas 

vias metabólicas (Jeffrey, 1999). Muitos historiadores consideram como o marco mais 

importante para a medicina nuclear a produção artificial de radionuclídeos por Frédéric 

Joliot-Curie e Irene Joliot-Curie, em 1934. Em fevereiro de 1934 eles publicaram na revista 

Nature a primeira produção artificial de um radionuclídeo, que foi obtida através da 

irradiação de papel alumínio embebido com uma preparação de polônio (Edwards, 1979). 
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A Medicina Nuclear, como especialidade médica, tornou-se um embrião em 1936 

quando o médico John Lawrence, conhecido como "o pai da medicina nuclear", foi visitar seu 

irmão em seu laboratório na Universidade de Berkeley na Califórnia. Mais tarde, John 

Lawrence começou a utilizar 
32

P para tratar pacientes com leucemia (Jeffrey, 1999). 

Embora a medicina nuclear convencional seja uma área interdisciplinar, com 

contribuição de inúmeros profissionais de diversas áreas, é difícil precisar uma data para o 

seu nascimento.Mas se fôssemos escolher uma data, certamente seria a primeira produção de 

radionuclídeos com finalidade médica em 1946 realizada pelo Laboratório Nacional de Oak 

Ridge (Edwards, 1979). Em dezembro do mesmo ano foi publicado um artigo no Journal of 

American Medical Association que descreveu um tratamento bem sucedido para o câncer de 

tireóide, a radioiodoterapia (Seidlin et al, 1946). 

No primeiro momento, embora o 
131

I tenha sido usado para o tratamento de câncer 

de tireóide, seu uso foi empregado para a formação de imagens da glândula tireóide e terapia 

para hipertireoidismo. As décadas de 1930 e 1940 foram uma época de descoberta de vários 

radionuclídeos, mas nenhum deles foi tão importante quanto o 
99m

Tc, em 1937, por C. Perrier 

e E. Segre (Da Rocha et al, 1979). 

A prática de medicina nuclear teve sua difusão mundial a partir da década de 50, 

com um grande desenvolvimento dos reatores nucleares e de aceleradores de partículas. Esse 

desenvolvimento contribuiu para o rápido crescimento da utilização de radioisótopos em 

aplicações médicas, tendo em vista o potencial diagnóstico e terapêutico de alguns 

radionuclídeos, como o 
131

I, 
198

Au, 
24

Na, 
42

K e 
32

P (Da Rocha et al, 1979). 

Em 1960 foi desenvolvido o gerador de 
99m

Tc, que tornou-se uma maneira muito 

prática de utilizá-lo para fins médicos. Atualmente o 
99m

Tc é o radionuclídeo mais utilizado 

em imagens médicas, através da medicina nuclear. Nesta mesma década, Niels A. Lassen, 

David H. Ingvar e Erik Skinhøj, desenvolveram o primeiro mapa de fluxo sanguíneo através 

do cérebro, pela inalação de 
133

Xe. Com o aprimoramento das câmaras cintiladoras e dos 

monitores coloridos, foi possível reconstruir imagens da ativação cerebral de fala, leitura, 

percepção visual e auditiva e dos movimentos voluntários (Ingvar e Lassen, 1961; Lassen et 

al, 1978).  

Foi então que, em 1971, a medicina nuclear foi reconhecida como especialidade 

médica pela American Medical Association. Em 1974 foi estabelecido o Conselho Americano 
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de medicina nuclear, consolidou-a como especialidade médica. Na década de 1970 já era 

possível realizar a imagem da maioria dos órgãos utilizando a medicina nuclear (Ingvar e 

Lassen, 1961). 

A década de 1980 trouxe grande desenvolvimento para diagnóstico de doenças do 

coração com a utilização de fármacos unidos ao 
99m

Tc. Foi o advento da tomografia 

computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) que deu um salto de qualidade nas 

imagens, levou a reconstrução tridimensional do coração e criou, assim, a cardiologia nuclear 

(Lassen et al, 1978). 

No final da década de 1980, começaram a ser realizados os primeiros estudos 

utilizando a tomografia por emissão de pósitrons (PET). Em 1991, foi desenvolvido o 

conceito de PET/CT, por Townsend (Townsend, 2008). Em 1998, foi criado o primeiro 

protótipo operacional de PET/CT na Universidade de Pittsburgh e mais de 300 pacientes com 

câncer foram examinados. No começo do ano de 2001, foi lançado o primeiro PET/CT 

comercial do mundo. O começo foi difícil, pois era necessário um cíclotron no hospital, para 

fornecer os radionuclídeos de curtíssima meia-vida. Com a inclusão dos exames nas tabelas 

de reembolso dos planos de saúde, foi possível ter uma grande expansão mundial desta 

tecnologia e, desde então, seu número não para de crescer (Townsend, 2008).  

Nestes mais de 60 anos em que a medicina nuclear começou a se desenvolver no 

Brasil, ocorreu um grande crescimento em sua abrangência e na quantidade de radionuclídeos 

empregados para o diagnóstico e terapia, com grande destaque para os métodos de 

diagnósticos por imagem - onde é possível avaliar o comportamento funcional do órgão de 

interesse. Além de ser um método de diagnóstico, a medicina nuclear também é utilizada no 

tratamento de doenças, incluindo o câncer de tireóide e suas metástases, hipertireoidismo, 

bócio e o tratamento de dor óssea, de origem metastática variada.    

Mas nem todos os elementos radioativos disponíveis na natureza podem ser utilizados 

pela medicina nuclear. Existem alguns parâmetros que determinam quais radionuclídeos têm 

potencial diagnóstico e terapêutico. Para que um determinado radionuclídeo possa ser 

utilizado de maneira efetiva na medicina nuclear, deve-se ter em conta a sua meia-vida, o tipo 

e energia de radiação emitida. Atualmente, os principais radionuclídeos utilizados pela 

medicina nuclear são: 
131

I, 
123

I, 
111

In, 
68

Ga, 
201

Tl, 
99m

Tc e 
18

F. 
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1.2 O cálculo de blindagem na área médica 

 

Com a descoberta dos raios-X em 1895, por Roentgen, e do rádio em 1898, por 

Marie Curie, a radiação ionizante passou rapidamente a ser utilizada na medicina com 

aplicações terapêuticas, incluindo o tratamento de câncer. Seu primeiro tratamento com 

sucesso data de 1898 e, na década de 1930, foram desenvolvidos os primeiros irradiadores de 

cobalto, para tratamento radioterápico. Na década de 1960, começaram a ser utilizados os 

primeiros aceleradores lineares em radioterapia (Meggitt, 2010). 

As primeiras recomendações foram regras básicas de design e utilização para 

instalações que utilizavam raios-X. Em 1915, a Associação Alemã Roentgen publicou 

diretrizes para a blindagem de tubos de raios-X. Em novembro do mesmo ano, foram 

propostas recomendações da Associação Britânica, publicadas como um cartaz de uma 

página. Eles recomendaram que o tubo devesse ser protegido, que ajustes deveriam ser 

realizados em um espaço protegido e que as mãos dos trabalhadores deveriam ser protegidas 

e nunca usadas para testar o tubo (Meggitt, 2010). 

Em 1921, foi divulgado o primeiro relatório do Comitê de Proteção aos raios-x e 

Radium (XRPC, sigla em inglês), pertencente ao Reino Unido. Este relatório tinha quatro 

páginas e foi um pouco mais detalhado que os demais. Descrevia a necessidade de blindagem 

para o tubo de raios-X, o uso de aparatos para proteção (como luvas) e sugeria algumas 

espessuras mínimas de chumbo. Para o Rádio, foi recomendada a sua manipulação em uma 

sala blindada, com paredes não menores do que o equivalente a oito cm de chumbo. Outras 

recomendações incluíam que os profissionais devessem trabalhar no máximo sete horas por 

dia, além da necessidade de descansos semanais. Esses foram os primeiros e essenciais 

passos para que a comunidade trabalhasse em novas recomendações mais detalhadas, que 

viessem a ter força de lei (Meggitt, 2010). 

Em 1925, foi criada a ICRP – “International Commission on Radiological 

Protection”, naquela data chamada de IXRPC – “International X-ray e Radium Protection 

Committee” – e a ICRU – “International Commission on Radiation Units e Measurements” e 

em 1929 fora criada a NCRP – “National Council on Radiation Protection e Measurements”, 

naquela data chamada de ACXRP – “Advisory Committee on X-Ray e Radium Protection” 

(Clarke e Valentin, 2008). 
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No mesmo ano, um físico alemão que tinha ido aos EUA para trabalhar em uma 

fabricante de equipamentos de Raios X, Artur Mutscheller, publicou o primeiro limite 

quantitativo relativo à exposição aos Raios X. Ele baseou suas recomendações na experiência 

com os trabalhadores de raios-X. O mesmo Mutscheller publicou, no mesmo ano, um método 

para o cálculo da blindagem à radiação ionizante primária e espalhada, baseada nos conceitos 

de carga de trabalho, limites de dose e o inverso do quadrado da distância. De fato, a 

metodologia de Mutscheller não foi adotada em um primeiro momento, mas passou a fazer 

parte das normas a partir de 1949 (Meggitt, 2010; Patton et al, 1995). 

Somente após décadas utilizando-se a radiação ionizante, de alta energia para o 

tratamento de câncer e a de baixa energia para o diagnóstico de doenças, foi publicado o 

primeiro documento em proteção radiológica, chamado: Handbook of Radiological 

Protection Part 1: Data – HMSO, 1971. A partir de 1971, foram produzidos vários 

documentos técnicos tratando da proteção radiológica na área médica e do cálculo de 

blindagens para radioterapia, braquiterapia e radiologia - publicados pelas atuais ICRP e 

NCRP (Min. da Saúde, 2000).  

As recomendações encontradas nos documentos publicados por estes órgãos sempre 

incluíram o que hoje chamamos de radioterapia – teleterapia e braquiterapia, radiologia e 

medicina nuclear. No entanto, quando o tema é o cálculo de blindagem, as necessidades da 

área de medicina nuclear nunca foram compiladas e discutidas em publicações de referência, 

como é o caso da Radioterapia e Radiologia (cujos cálculos de blindagem se baseiam nas 

NCRP nº 49, NCRP nº 51 ou NCRP nº 147; Min. da Saúde, 2000). 

Em 1970, em sua publicação nº 37 – Precautions in the Management of Patients 

Who have Received Therapeutic Amounts of Radionuclides –, a NCRP compilou dados a 

respeito da taxa de exposição a um metro de pacientes que receberam doses terapêuticas com 

radionuclídeos. No mesmo documento (apêndice I) existe, de forma muito sucinta, o cálculo 

da exposição acumulada, proveniente de um paciente. Em 1997, a NRC – U.S. Nuclear 

Regulatory Commission – publicou o guia regulatório 8.39: Release of Patients Administered 

with Radioactive Materials que trata da liberação dos pacientes administrados com material 

radioativo. A primeira publicação específica para o cálculo de blindagens de instalações de 

Medicina Nuclear somente ocorreu em 2005, após o advento do PET e sua popularização. A 

Associação Americana de Físicos Médicos (AAPM) publicou os resultados obtidos pelo seu 

task group 108, que chegou a uma equação para o cálculo das doses provenientes de 
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pacientes injetados com radionuclídeos utilizados para em exames PET, de meia vida curta. 

Além disso, inseriram nos cálculos alguns fatores para levar em conta a redução de dose e de 

decaimento pelo tempo de captação (Madsen et al, 2005). 

Em 2009, a Irlanda através do Radiological Protection Institute of Ireland, publicou 

um código de prática intitulado: The Design of Diagnostic Medical Facilities where Ionising 

Radiation is used. Este documento é o primeiro a propor um método de cálculo de blindagem 

para medicina nuclear, mas apenas para um isótopo - o 
99m

Tc. Recentemente, em 2015, o 

International Journal of Engeneering Researche Science & Technology, publicou um artigo 

intitulado: Design Considerations to Minimize Staff Doses in Nuclear Medicine Units. Nele, 

os autores desenvolvem uma metodologia simples, baseada na atividade, constante de taxa de 

dose, distância e na camada deci-redutora (TVL) para o cálculo de blindagens em medicina 

nuclear (RPII, 2009; IJERST, 2015). 

Finalmente, a Agência internacional de Energia Atônica (IAEA) publicou, em 2014, 

um handbook onde é ressaltada a necessidade de blindagens para instalações de medicina 

nuclear convencionais e com utilização de PET. Nenhuma metodologia até o momento leva 

em consideração os múltiplos radioisótopos utilizados em Medicina Nuclear, o que as tornam 

incompletas e geram dúvidas nos profissionais da área (IAEA, 2014). 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma metodologia de cálculo de 

blindagem que abranja todos os radionuclídeos, através da qual seja possível afirmar a real 

necessidade e estimar a espessura dos materiais a serem utilizados nas blindagens dos 

serviços de medicina nuclear. 

É importante ser capaz de prever as espessuras das barreiras necessárias para garantir 

que o nível de proteção pretendido será alcançado, a partir dos inúmeros radioisótopos com 

atividades e energia variadas que estarão presentes durante condução de uma determinada 
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prática. Este estudo torna-se fundamental para que seja possível planejar a rotina de um 

serviço de medicina nuclear, incluindo procedimentos a serem executadas, necessidades de 

pessoal, classificação de áreas, entre outras coisas.  

Através deste trabalho será desenvolvida uma metodologia que abrangerá o cálculo de 

blindagem de todas as áreas de uma instalação de medicina nuclear, seja ela de diagnóstico 

ou tratamento de doenças, com PET ou medicina nuclear convencional, para todos os 

radionuclídeos utilizados na atualidade. 

 

 

1.4 Motivação e relevância 

 

 

Atualmente é possível encontrar no Brasil, facilmente, instalações de medicina 

nuclear em prédios comerciais, hospitais e clínicas mistas, onde se manipulam de 148 TBq a 

296 TBq (4 a 8 Ci) de 
99m

Tc e de 
131

I mensalmente, quando não ocorrem os dois, de forma 

concomitante, dentre outros radionuclídeos.  

Dos três principiais fatores considerados na limitação de dose: distância, tempo e 

blindagem, o terceiro acaba sendo muitas vezes o mais decisivo na minimização das doses a 

que um trabalhador está exposto. No caso particular de serviços de medicina nuclear, em 

geral as distâncias são muito reduzidas. Em muitos casos, os serviços de medicina nuclear são 

adaptados em prédios comerciais, inviabilizando a redução da dose pela distância. Muitas 

vezes também é inviável minimizar o tempo de exposição a uma determinada fonte, seja 

pelas próprias características das tarefas realizadas na rotina dos técnicos do serviço ou, por 

exemplo, pelo contato inevitável dos trabalhadores com pacientes injetados. O número de 

trabalhadores de serviços de medicina nuclear pode impossibilitar o rodízio de trabalhadores 

na execução de tarefas com fontes. Portanto, a previsão de blindagens com espessuras 

adequadas nos serviços de Medicina Nuclear é, geralmente, fators preponderante na redução 

das doses a que os trabalhadores estarão submetidos durante suas atividades. 

Consequentemente, durante o processo de licenciamento no Brasil de serviços de 

medicina nuclear que manipulem altas atividades de radioisótopos é previsto o Ato 
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Administrativo “Autorização para Construção”, onde as instalações devem comprovar, 

através da submissão de um Projeto de Blindagens, que as barreiras das salas onde existam 

fontes de radiação serão adequadas para garantir que os limites máximos anuais de dose dos 

trabalhadores e do público não sejam excedidos. Atualmente, como não há uma metodologia, 

inúmeras formas são utilizadas para o cálculo de blindagem em medicina nuclear de forma a 

garantir os limites de dose. Nenhuma metodologia que inclua uma mistura de radionuclídeos 

foi publicada até o momento. 

É importante frisar que, até o momento, não existe metodologia para o cálculo de 

blindagem em medicina nuclear que abranjam, em uma única equação, todos os nuclídeos 

utilizados por um serviço de Medicina Nuclear. Esse tema se restringiu, em um primeiro 

momento, à baixa energia do 
99m

Tc, responsável por cerca de 85% dos exames em medicina 

nuclear. Além disso, existem grandes problemas com relação aos múltiplos radionuclídeos 

empregados na prática, suas variadas energias e camadas semi-redutoras, que podem causar 

grandes dificuldades em definir uma espessura de blindagem ótima.   
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Capítulo 2 

 

 

2. Considerações Teóricas 

 

 

Neste capítulo serão apresentados alguns aspectos teóricos relativos ao trabalho. 

Serão abordados o princípio ALARA, que guarda relação estreita com a metodologia 

envolvida com cálculo de blindagens, e os radionuclídeos utilizados em medicina nuclear. 

Em seguida, serão tratados outros aspectos relevantes como a constante de taxa de exposição 

e os fatores utilizados para o cálculo de blindagem, tópicos que servirão de base para o 

entendimento da equação proposta. Para encerrar o capítulo, será abordado o código de 

Monte Carlo utilizado para simular os cenários e obter os mais variados dados para validar a 

metodologia. 

 

 

 

2.1 Princípio ALARA 

 

 

Tão baixo quanto razoavelmente possível (ALARA, sigla em inglês) é um princípio 

básico de proteção radiológica que foi descrito em várias publicações (Bevelacqua 1999, 

2004, 2009, Cember e Johnson 2008, Gollnick 2006, ICRP 1983, 1989, NCRP 1990, 1994, 

Turner 2007, US NRC 1977, 1978), mas seu conceito apareceu primeiro na ICRP 26 de 1977, 

citado da seguinte forma: 

“... independente do valor atribuído ao risco potencial, deve-se sempre buscar 

reduzir a exposição a valores tão baixos quanto exequíveis, observada a relação custo-

benefício”(ICRP, 1977). 

O Princípio ALARA garante que a dose efetiva seja minimizada, tendo em conta 

fatores econômicos e sociais. O trabalho em equipe, entre os grupos de trabalho das 

instalações, é uma característica essencial de um programa ALARA eficaz. O 
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desenvolvimento e a manutenção de programas eficazes que utilizem o princípio ALARA 

requerem o estabelecimento e o monitoramento de metas e incorporar lições aprendidas de 

tarefas sem êxito.  

Estudos epidemiológicos e radiobiológicos em baixas doses são inconclusivos e por 

isso se considera que não existe um limiar real de dose para os efeitos estocásticos. Assim, 

leva-se em conta que qualquer exposição de um tecido pode envolver um risco carcinogênico, 

dependendo da radiossensibilidade desse tecido. 

O princípio ALARA estabelece, portanto, a necessidade do aumento do nível de 

proteção a um ponto tal que aperfeiçoamentos posteriores produziriam reduções menos 

significantes do que os esforços necessários. A aplicação desse princípio requer a otimização 

da proteção radiológica em todas as situações onde possam ser estabelecidas medidas de 

proteção, particularmente na seleção, planejamento de equipamentos, operações e sistemas de 

proteção.  

 

2.2 Radionuclídeos utilizados em medicina nuclear 

 

 

Atualmente, os radionuclídeos mais utilizados em medicina nuclear são o 
99m

Tc, o 
18

F 

e o 
131

I. Com a finalidade predominantemente de diagnóstico, como citado no capítulo 2, a 

medicina nuclear nasceu com a utilização de 
32

P para o tratamento de leucemia. 

 Desde 1936, a tecnologia para a produção de radioisótopos se desenvolveu fortemente 

e, com isso, foi possível produzir e descobrir uma variedade de materiais radioativos com 

aplicações médicas na medicina nuclear.  

Atualmente a medicina nuclear se divide em duas grandes áreas: diagnóstico e 

tratamento de doenças. O diagnóstico dos mais variados tipos de enfermidades pode ser 

realizado através do uso de radionuclídeos que emitem fótons gama em seu decaimento ou, 

através da tecnologia mais recente, que utiliza radioisótopos que decaem através da emissão 

de um pósitron, que se aniquila com um elétron e gera dois fótons diametralmente opostos, 

que são detectados pelo equipamento. Para o tratamento de doenças, são utilizados nuclídeos 

que têm grande emissão percentual de partículas alfa e betas, por suas maiores transferências 

lineares de energia. 
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A Tabela 1 descreve os radionuclídeos utilizados em medicina nuclear, sua finalidade 

e meia-vida (Oliveira et al, 2006; Springer, 2013; Springer, 2014). 

 

Tabela 1. Radionuclídeos usados em medicina nuclear, finalidade e meia-vida. 

Nuclídeo Finalidade Meia-vida física 

211
At

 
Terapia 7,216 horas 

212
Bi

 
Terapia 60,54 minutos 

213
Bi

 
Terapia 45,59 minutos 

11
C Diagnóstico PET 20,4 minutos 

51
Cr

 
Diagnóstico 27,70 dias 

62
Cu

 
Diagnóstico PET 9,67 minutos 

64
Cu Diagnóstico PET 12,7 horas 

67
Cu Terapia 61,86 horas 

18
F Diagnóstico PET 109,8 minutos 

67
Ga Diagnóstico 78 horas 

68
Ga Diagnóstico PET 68,3 minutos 

166
Ho

 
Diagnóstico 26,8 horas 

123
I Diagnóstico 13 horas 

124
I Diagnóstico PET 4,18 dias 

125
I Diagnóstico 60,14 dias 

131
I Diagnóstico/Terapia 8,04 dias 

111
In Diagnóstico 67 horas 

113m
In Diagnóstico 1,658 horas 

177
Lu Terapia 6,73 dias 

 13
N Diagnóstico PET 10,0 minutos 

15
O Diagnóstico PET 2,04 minutos 

223
Ra

 
Terapia 11,4 dias 
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Nuclídeo Finalidade Meia-vida física 

82
Rb Diagnóstico PET 76 segundos 

186
Re Terapia 3,72 dias 

188
Re Terapia 17 horas 

153
Sm Terapia 1,9 dias 

117m
Sn Terapia 13,6 dias 

99m
Tc Diagnóstico 6,02 horas 

201
Tl Diagnóstico 73 horas 

88
Y Terapia 106,6 dias 

90
Y Terapia 2,7 dias 

 

 

Quando um radiofármaco é administrado a um paciente, de modo geral, ocorrem 

processos de distribuição, metabolização e excreção, comuns a todos os tipos de fármacos. A 

excreção do radiofármaco faz-se por meio dos mecanismos existentes (excreção renal e 

biliar) e segue uma lei exponencial, semelhante ao decaimento do radionuclídeo. O tempo 

necessário para que a quantidade de radiofármaco existente no organismo se reduza à metade 

chama-se tempo de meia-vida biológica. 

Para o desaparecimento de um radiofármaco de um sistema biológico, devem ser 

levados em consideração o decaimento físico do radionuclídeo e sua eliminação biológica. A 

combinação desses dois parâmetros é designada por tempo de meia-vida efetiva. Desta forma, 

é possível obter o tempo de meia-vida efetiva que, para o caso dos radionuclídeos utilizados 

em medicina nuclear, são suficientemente curtos para minimizar a exposição do paciente e 

suficientemente longos para permitir adquirir e processar as imagens. 

Os radiofármacos que se destinam ao diagnóstico têm alta porcentagem de emissão 

gama. Desta forma é desejável que o radionuclídeo incorporado não emita ou emita pouca 

porcentagem de partículas α ou β, pois estas partículas servem apenas para aumentar a dose 

no paciente. 

O radiofármaco deve ser fixado seletivamente pelo órgão que se deseja analisar, 

sendo também desejáveis metabolização e excreção eficientes, aumentando o contraste na 

imagem e reduzindo a dose de radiação no paciente. Deve ser também de fácil produção e 
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baixo custo. A distância entre o serviço de medicina nuclear e o fornecedor de radiofármacos 

pode limitar a sua utilização quando os radionuclídeos possuem tempo de meia-vida curta. 

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

aplicação em diagnóstico ou terapia em medicina nuclear, depende das suas características 

físicas, tipo de emissão nuclear, tempo de meia-vida e energia das partículas. A energia do 

fóton emitido pelo radionuclídeo que entra na composição do radiofármaco para diagnóstico 

deve estar entre os 80-300 keV (Saha, 1998). Além disso, o tempo de meia-vida deve ser 

suficiente para preparar o radiofármaco, administrar ao paciente e realizar a imagem. 

Dos radiofármacos utilizados no diagnóstico, os que contêm 
99m

Tc na sua 

composição representam cerca de 90% da totalidade. Este fato deve-se às características 

físicas do 
99m

Tc: T1/2 de 6 h, emissão gama com energia adequada ao detector (140 keV) e 

disponível em gerador de baixo custo (Dilworth, 1998; Jurisson et al, 1993). O tempo de 

meia-vida de 
99m

Tc é suficientemente longo para a preparação dos radiofármacos, 

administração e aquisição das imagens e curto para minimizar a dose de radiação para o 

paciente. 

Os radionuclídeos que decaem através de processos físicos que emitem partículas 

ionizantes α, β, e elétrons Auger são indicados para tratamento de tumores. O tipo de 

partícula a utilizar depende do tamanho do tumor, da distribuição intra-tumoral e 

farmacocinética do radiofármaco. Os emissores β
-
 são os radionuclídeos mais utilizados em 

terapia, pois essas partículas permitem uma dose de radiação uniforme nos tecidos alvos. Os 

emissores α são os escolhidos quando se pretende que a radiação tenha um pequeno alcance 

e, embora existam mais de 100 radionuclídeos emissores α, poucos são utilizados, pois a 

maioria tem meia-vida longas, portanto, incompatíveis com as aplicações in vivo. 

 

 

2.3 Constante de taxa de dose 

 

 

É a taxa de dose de raios gama não colimada, definida a um metro de uma fonte 

pontual. A constante de taxa de dose é uma quantidade útil em aplicações de proteção 

radiológica e existem algumas compilações desses valores para diversos radionuclídeos, além 

de artigos científicos onde se calculam essas constantes em diversas configurações diferentes. 

Isto faz com que existam várias constantes de taxa de dose, para os mesmos radionuclídeos. 
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Calcular esta constante tornou-se importantes para a dosimetria e a avaliação de aplicações 

que utilizem fontes de radiação.  

A Equação 1 demonstra como é calculado a constante de taxa de dose em mSv×h
-

1
×MBq

-1
(Unger e Trubey, 1982). 

 

Γ =  
1

4𝜋𝑅2
  𝑆𝑖 × 𝐷(𝐸𝑖)

𝑛

𝑖=0

       (1) 

 

 

Onde:  

R = 100 cm; 

Si = probabilidade de emissão para cada raio gama; 

 Ei= energia do raio gama em MeV; 

 D(Ei) = taxa de dose por fluxo de densidade (mSv/h)(cm² × s) 

 

 

2.4 O código de Monte Carlo MCNP 

 

 

O método de Monte Carlo utiliza números pseudo-aleatórios para simular problemas 

físicos de natureza estática. O objetivo é reproduzir o comportamento de sistemas reais, 

utilizando uma função de distribuição de probabilidade, estimando assim as grandezas de 

interesse, através de médias estatísticas. Este método simula cada evento de forma única e em 

seguida agrupa os eventos, apresentando um resultado amplo. Desta forma, ele simula 

cenários complexos partindo de eventos simples. Cada interação é caracterizada por uma 

secção de choque diferencial, que determina a distribuição de probabilidade das grandezas de 

interesse (LANL, https://mcnp.lanl.gov).  

O método consiste em seguir cada partícula desde a sua origem, ou “nascimento”, e 

ao longo de sua trajetória até o seu fim. Este fim pode ocorre pelo fato da partícula escapar da 

área de interesse, ser absorvida, atingir limiares de energia,entre outros. Devido a inúmeras 

características e benefícios, o método de Monte Carlo tornou-se uma ferramenta essencial no 

campo de pesquisa nuclear, de física médica, de radioproteção e também na dosimetria as 

radiações ionizantes. É possível trabalhar com inúmeras geometrias, desde as simples até as 
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mais complexas e analisar o transporte da radiação em vários grupos de energia, doses, 

espectro, pulsos e etc. (Briesmeister, 2000). 

O código MCNPX (Monte Carlo N-Particle eXtended) é um dos códigos de Monte 

Carlo mais utilizados para simular o transporte de partículas. Foi desenvolvido pelo 

Laboratório Nacional de Los Alamos nos EUA e, atualmente, é o código computacional mais 

utilizado na área de transporte de radiação envolvendo nêutrons, fótons, elétrons e partículas 

carregadas. Tem a capacidade de calcular constantes de multiplicação em sistemas críticos e 

pode simular fótons e elétrons de 1 keV a 100 GeV; nêutrons entre 10
-2

 MeV e 100 MeV 

(Pelowitz D. B., 2011).  

A capacidade de modelar estruturas complexas em três dimensões e a variedade dos 

dados de entrada, faz do MCNPX uma ferramenta poderosa nas áreas da física médica, 

detecção de radiação, modelagem de reatores nucleares e na blindagem das radiações. O 

programa utilizado neste trabalho foi o Monte Carlo N- Particle eXtended - MCNPX, versão 

2.7. O código utiliza uma configuração tridimensional de materiais em células limitadas por 

diversos tipos de superfícies como esferas, cilindros, elipses e cones, além de possuir a 

capacidade de segmentar a geometria de irradiação em estruturas de voxels. 

O arquivo de entrada do MCNPX (*.inp) deve ser preenchido em 3 blocos (cell, 

surface e data) e permite especificar o tipo de fonte, detector, geometria da simulação, o meio 

em que haverá as interações, espectro de energia e etc. O cartão de células apresenta a 

geometria do problema. Aparecem então as regiões de intersecção, união, exclusão e os 

materiais que irão compor a geometria da simulação. No cartão de superfície são incluídas as 

formas geométricas como os planos, esferas, paralelepípedos, dentre outros, os quais serão 

utilizados para compor o cenário a ser simulado. E por último o cartão de dados é utilizado 

para representar os dados físicos como o tipo de radiação, fonte, tipo de radiação e grandeza a 

ser calculada (Pelowitz DB, 2011). 

O cartão de células é onde são preenchidas as estruturas do modelo computacional. 

Na construção das estruturas são utilizadas combinações de formas geométricas pré-

determinadas que estejam descritas no cartão de superfícies. Podem ser utilizados macro-

corpos pré-definidos ou criar uma estrutura, através de combinações de operadores tais como 

intersecções e uniões. As partículas utilizadas na simulação devem ser definidas e suas 

importâncias devem ser expressas de modo a permitir ou cancelar cada história. Pode-se 

também realizar a separação das regiões geométricas de maior importância para as de menor 

importância (LANL, https://mcnp.lanl.gov). 
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O cartão de superfície é a parte onde são definidas as formas geométricas a serem 

utilizadas na representação geométrica do problema. O símbolo SO significa que é uma esfera 

centrada na origem, por exemplo, tendo como coordenadas (0, 0, 0) com raio a ser definido em 

centímetros. O cartão de dados é a parte onde são definidas todas as informações referentes 

aos materiais que compõem as células. Materiais distintos são utilizados, sendo assim, 

definidos através da composição representada pelo número atômico do elemento ou pela 

massa atômica do elemento (LANL, https://mcnp.lanl.gov). 

O MCNPX permite o cálculo de diversas grandezas, para isso utiliza-se na 

simulação, o tally Card. Esse é utilizado para especificar o que o usuário deseja, sendo escrito 

na parte final do input e os resultados gerados escritos no arquivo de saída, o output, ao final 

da simulação. A finalização do programa pode ser feita principalmente através de duas 

características, número de histórias ou tempo computacional. O programa poderá ser 

finalizado quando atingir o número de histórias determinado, ou através do tempo 

computacional em minutos. Depois de alcançado um desses valores será gerado o output, que 

irá conter os dados sobre a simulação planejada incluindo: as respostas obtidas, controles 

estatísticos, tempo computacional gasto e número de histórias (LANL, https://mcnp.lanl.gov). 

Todos os resultados apresentados pelo MCNPX contêm uma incerteza 

computacional relativa associada que é representada pela razão entre o desvio padrão dos 

valores médios e o número das histórias simuladas, seja por tempo computacional ou pela 

pré-determinação do número de histórias (LANL, https://mcnp.lanl.gov). 

 

 

2.5 Simuladores antopromórficos de voxel da ICRP-110 e ICRP 70 

 

 

O fantoma de voxel é um simulador virtual que vêm da aquisição e tratamento de 

imagens digitais obtidas por tomografia ou ressonância magnética. Este simulador tem como 

objetivo ter a máxima fidelização com o corpo humano por isso devem ser constituídos de 

imagens com boa resolução para obtenção da maior quantidade de detalhes do corpo humano. 

O fantoma de voxel pode ser inserido no código MCNPX e pelo método de Monte Carlo é 

possível avaliar inúmeros cenários antes impossíveis de serem estudados. 

Em um plano bi-dimensional as imagens de TC representam uma matriz de pixels, 

mas com a multiplicação do tamanho do pixel pela espessura da imagem, obtém-se um 
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elemento tridimensional chamado de voxel, que é então preenchido por seu material 

constituinte e densidades (osso, gordura, músculo e etc.). É importante ressaltar que um fator 

que influencia esse processo é a resolução da imagem da TC, pois ela irá limitar a dimensão 

de cada pixel na imagem bidimensional. 

Os modelos de fantomas recomendados pela ICRP-110 são os de um adulto padrão, 

homem e mulher. O homem padrão tem 176 cm e 73 kg. O indivíduo utilizado (Golem) na 

confecção do fantoma masculino tinha 38 anos de idade com uma altura de 176 cm e 

aproximadamente 70 kg. Golem sofria de leucemia e foi submetido à TC de corpo inteiro e 

não havia sinal óbvio de mudanças anatômicas devido à sua doença. Realizaram-se 220 fatias 

com 256x256 pixels e a altura de cada voxel foi de 8 mm, resultando em um voxel de 34,6 

mm³. Foram segmentadas 122 estruturas incluindo órgãos e tecidos, caracterizados de acordo 

com a ICRP. Já a mulher padrão baseou-se em Laura de 168,5 cm e 59 kg. Estes fantomas 

foram refinados de forma a refletirem o homem e mulher padrão com características de 176 

cm e 73 kg para o homem (Rex) e 163 cm e 60 kg para a mulher padrão (Regina) com um 

volume de voxel de 36,54 e 15,25 mm³, respectivamente (Maria Zankl, 2010; ICRP-110, 

2009; ICRP-70, 1995). Nesta tese foram utilizados ambos fantomas, masculino (Rex) e 

feminino (Regina). 

 

 

2.6 Grandezas radiológicas  

 

 

A atividade de um material radioativo é expressa pelo quociente entre o número 

médio de transformações nucleares espontâneas e o intervalo de tempo decorrido. 

Matematicamente é dada por: A = dN/dt (Bq  s
-
¹) onde, N é o número de núcleos radioativos 

contidos na amostra ou material.  

Sua unidade, o becquerel (Bq), corresponde a uma transformação por segundo, ou s
-

1
. Uma transformação por segundo não significa a emissão de uma radiação por segundo, pois 

podem ser emitidas várias radiações, de vários tipos e várias energias. Muitas vezes, uma 

transformação nuclear é confundida com uma desintegração nuclear devido ao antigo 

conceito de radioatividade, que supunha que, quando o núcleo emitia radiações, ele estava se 

desintegrando. Hoje, se sabe que o núcleo só emite radiações para se organizar, aperfeiçoar 
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sua estrutura e dinâmica. Na prática, uma desintegração/segundo é equivalente a uma 

transformação/segundo e ao becquerel. Mesmos que as radiações sejam emitidas em todas as 

direções e sentidos, é possível conhecer a atividade da fonte comparando-a com uma fonte de 

referência, de mesma geometria e matriz físico-química (Tauhata, 2013). 

Um dos efeitos da interação da radiação com a matéria é a transferência de energia. 

Esta nem sempre é absorvida totalmente, devido à variedade de modos de interação e à 

natureza do material. Assim, por exemplo, uma quantidade da energia transferida pode ser 

captada no processo de excitação dos átomos, ou perdida por radiação de freamento (raios-

X), cujos fótons podem escapar do material. A fração absorvida da energia transferida 

corresponde às ionizações dos átomos, quebra de ligações químicas dos compostos e 

incremento da energia cinética das partículas (correspondente à conversão em calor). A 

relação entre a energia absorvida e a massa do volume de material atingido é à base da 

definição da grandeza Dose absorvida. Entretanto, para especificar melhor as variações 

espaciais e evitar a variação da quantidade de energia absorvida em diferentes pontos do 

volume do material, a Dose absorvida é definida como uma função num ponto P, de interesse, 

ou seja, D = d/dm (J/kg = Gray) onde d é a energia média depositada pela radiação no 

ponto P de interesse, num meio de massa dm (Tauhata, 2013). 

O Equivalente de Dose, H, é obtida multiplicando-se a dose absorvida D pelo Fator 

de qualidade da radiação, Q, ou seja, H  D Q (J/kg = sievert  Sv). O fator de qualidade Q é 

adimensional e constitui um fator de peso proveniente da simplificação dos valores da 

Efetividade Biológica Relativa dos diferentes tipos de radiação, na indução de determinado 

tipo de efeito biológico. Na equivalência, as diferenças entre as radiações foram expressas 

pelos diferentes valores do LET (Linear Energy Transfer), ou seja, o valor de Q foi obtido em 

função do LET. A relação de Q em função do Poder de Freamento de Colisão (Collision 

stopping power) na água em (keV.µm-1 ) no ICRP 26 nos mostra que para raios-X, radiação 

gama e elétrons o Q = 1, para prótons e partículas carregadas Q = 10, nêutrons, Q = 20 e para 

a radiação alfa e partículas com carga superior a 1 temos um Q = 20 (Tauhata, 2013). 

 

 

 



19 
 

2.7  O cálculo de blindagem 

 

 

As radiações ionizantes podem ser controladas através de três parâmetros: tempo, 

distância e blindagem. A dose acumulada por uma pessoa que trabalha numa área exposta a 

uma determinada taxa de dose é diretamente proporcional ao tempo em que ela permanece na 

área. Essa dose pode ser controlada pela limitação do tempo. Com o tempo de permanência 

em áreas de trabalho nas quais existem fontes de radiação, conforme o tipo de tarefa a ser 

realizada, devem ser empregadas procedimentos de redução na dose do IOE. Os recursos 

mais utilizados são: o aumento da distância ou a introdução de material de blindagem entre o 

homem e a fonte de radiação. Deve-se sempre ter em mente que quanto menor o tempo de 

exposição, menores serão os efeitos causados pela radiação (Tauhata, 2013).  

Para uma fonte puntiforme, emitindo radiações em todas as direções, o fluxo, que é 

proporcional à taxa de dose numa determinada distância d da fonte, é inversamente 

proporcional ao quadrado dessa distância. Cabe lembrar que essa relação somente é 

verdadeira para uma fonte puntiforme, um detector puntiforme e absorção desprezível entre a 

fonte e o detector. Isto porque ela se baseia no ângulo sólido definido pela fonte (puntiforme) 

e a superfície de uma calota esférica definida pela distância d, entre fonte e objeto alvo, 

durante o tempo t de exposição (Tauhata, 2013).  

As pessoas que trabalham com fontes radioativas devem dispor de procedimentos 

técnicos bem elaborados de modo que o objetivo da tarefa seja concretizado e sua segurança 

esteja garantida contra exposições desnecessárias ou acidentais. Em certas situações, 

principalmente quando se opera com fontes intensas ou níveis elevados de radiação, além de 

colimadores, labirintos e outros artefatos, é necessário introduzir outro fator de segurança: a 

blindagem. A escolha do material de blindagem depende do tipo de radiação, atividade da 

fonte e da taxa de dose que é aceitável fora do material de blindagem (Tauhata, 2013). 

O cálculo e construção de uma blindagem para uma instalação devem levar em 

consideração a localização das fontes de radiação, as direções possíveis de incidência do 

feixe, o tempo de ocupação da fonte, a carga de trabalho, os locais e áreas circunvizinhas, a 

planta da instalação. Além do cálculo da barreira primária, deve-se calcular o espalhamento 

da radiação nas paredes. Após a escolha dos materiais da construção da instalação e da 



20 
 

blindagem, calculam-se as espessuras e escolhem-se as geometrias que otimizam a redução 

do nível de radiação estabelecidos por normas, específicas e gerais, de proteção radiológica 

(Tauhata, 2013). 

Devido ao fato de fótons X e γ atravessarem o material absorvedor, sua redução é 

determinada pela energia da radiação, pela natureza do material absorvedor e a sua espessura. 

Pode-se então determinar a espessura de material necessário para se atenuar feixes de fótons 

X e γ, utilizando em primeira aproximação, a lei de atenuação exponencial (I = I0 e
-µx

) onde, 

μ é o coeficiente de atenuação linear total do material para a energia E e x é a espessura da 

blindagem. 
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Capítulo 3 

 

 

3. Materiais e Métodos 

 

 

3.1 Validação 

 

 

Os cálculos de Monte Carlo neste trabalho foram validados através da simulação do 

experimento descrito por Groth em seu artigo (Groth, 1996). A geometria experimental 

consiste de uma fonte de radiação em um frasco de vidro, na frente de um detector de 

radiação, ambos no topo de blocos de isopor, sob um piso de concreto.  

Os blocos de isopor variavam entre 30 e 80 cm de altura e as distânciasentre a fonte 

e o detector variou entre 0,4 e 3,0 metros. As taxas de dose foram medidas com três 

detectores diferentes (Allscott NIS295B, Victoreen 450P e o RadCal 1515). Groth calcula a 

constante de taxa de dose empírica em µSv×m
2
×GBq

-1
×h

-1
 para tecidos moles, useo um fator 

de correção de 1,2. As incertezas medidas foram de aproximadamente 5% para o 
99m

Tc e o 

131
I. Abaixo a Figura 1 mostra o arranjo experimental realizado por Groth (Groth, 1996). 

 

 

Figura 1. Arranjo experimental de Groth introduzido na simulação de validação (Adaptado de 

Groth, 1996). 
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Todas as características relevantes, introduzidas no artigo experimental de Groth, 

foram reproduzidas no arquivo de entrada do código MCNPX (LANL, https://mcnp.lanl.gov). 

As doses simuladas foram avaliadas no ar, utilizando um detector esférico Tally F5, de 1,0 

cm³. Foi utilizada uma função para a conversão da fluência de fótons em dose 

(sieverts/h/fonte-partícula), em conjunto a um coeficiente de conversão que considera a dose 

na água de acordo com a ICRP-116, obtendo um valor próximo ao tecido mole (Groth, 1996; 

ICRP-116, 2010; Shultis e Faw, 2004-2011). 

A simulação de validação, via MCNPX, visa reproduzir os valores encontrados no 

trabalho experimental de Groth. Após todo o setup experimental ser replicado em um arquivo 

de simulação foram obtidas as seguintes constantes de taxa de dose para o 
99m

Tc, 
131

I e 
18

F: 

20,8; 54,0; e 142,7 µSv×m
2
×GBq

-1
×h

-1
, respectivamente. As incertezas estatísticas 

computacionais foram inferiores a 1% para todas as simulações.  

Os valores experimentais apresentados por Groth para o 
99m

Tc e 
131

I, em condições 

experimentais, foi de 21,0 e 56,1 µSv×m
2
×GBq

-1
×h

-1
. Para o 

18
F foi utilizado o valor 

recomendado pela AAPM, publicado pelo seu Task Group 108, de 143,0 µSv×m
2
×GBq

-1
×h

-1
 

(Groth, 1996; Madsen et al, 2005). Os resultados simulados mostram uma diferença máxima 

de 4% que, comparando aos resultados experimentais, demonstram um bom resultado em 

comparação com o trabalho de Groth, já que em seu trabalho experimental o erro associado a 

cada medida é de 5%. Desta forma nossos resultados simulados são considerados validados. 

 

 

3.2 Arranjo da simulação no MCNPx 

 

 

O fantomas, Rex e Regina, foram centralizados na origem (0,0,0) e inseridos em 

uma esfera de ar com 5,0 metros de raio. A captação (porcentagem) do radionuclídeo 

biodistribuído em cada órgão do fantoma, foi considerada a partir dos dados encontrados na 

ICRP-128 e ICRP-53. Como exemplo, a Figura2 mostra o fantoma de voxel masculino com a 

biodistribuição do 
99m

Tc. 

 

https://mcnp.lanl.gov/
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Figura 2: Ilustração do simulador de voxel REX usado na simulação com MCNPX e a 

biodistribuição nos órgãos de acordo com a ICRP-128 para o
99m

Tc. (A) vista coronária. (B) 

vista sagital. Os pontos em branco simbolizam a radiação em cada órgão. 

 

 

Inicialmente foram simulados dez detectores, a partir de uma altura de 18 cm acima 

do solo (correspondendo aos pés) até 180 cm (correspondendo à cabeça), com distâncias 

horizontais varieo de 1,0 a 4,0 metros, com intuito de obter uma distribuição de dose 

homogênea em todos os detectores e determinar a melhor distância para se determinara 

constante da taxa de dose. 

A Figura 3 mostra que, a 1,0 metro do fantoma, a dose entre os detectores pode 

variar até 52%. Para 2,0 e 3,0 m, essa variação é de cerca de 23% e 10%, respectivamente. 

Quando os detectores foram colocados a 4,0 metros de distância, foi encontrada a menor 

variação de taxa de dose para os 10 detectores. de 4,3%. 
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Figura 3. Isodoses no plano x-z para o 
99m

Tc de 1 a 4 metros. 

 

 

As doses simuladas foram avaliadas no ar utilizando  detectores esféricos Tally F5 

de 1,0 cm³, com um coeficiente de conversão que considera dose na água, de acordo com a 

ICRP-116. Portanto, optou-se por avaliar as taxas de doses a 4 metros, para todas as 

simulações, devido à menor diferença percentual entre os 10 detectores ao longo da altura do 

fantoma,  plano x-z. Esta distância representa muito bem uma fonte com feixes de fótons com 

incidência paralela nos detectores.  

Depois de encontrar a distância para as simulações, os mesmos 10 detectores 

colocados a partir de 18 cm acima do solo até 180 cm, com espaçamento constante, foram 

distribuídos no plano x – y em intervalos de 20°, incluindo os eixos cardinais,  para avaliar o 

ângulo de maior emissão (φ) e sua altura correspondente. Assim, definiu-se o ângulo 

Isodoses para o 99mTc a 1 metro                                         Isodoses para o 99mTc a 2 metros 

                       

 

Isodoses para o 99mTc a 3 metros                                         Isodoses para o 99mTc a 4 metros 
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prioritário de emissão (φ), como o ângulo no plano x – y, onde a maior taxa de dose ao redor 

do fantoma de voxel (360°) é encontrada. Consequentemente, todas as simulações das 

constantes de taxa de dose corporal foram feitas com detectores situados a 4,0 metros de 

distância, ao redor de todo o fantoma e com alturas de 18 a 180 centímetros. 

 

 

3.3 Comparação entre os fantomas 

 

 

Com o intuito de obter os melhores resultados prezando pela proteção radiológica, 

os fantomas Rex e Regina foram comparados, entre si, de acordo com a maior constante de 

taxa de dose corporal. Ambos foram arranjados computacionalmente, de acordo com o item 

3.2, com detectores F5, com 1,0 cm³ de volume, a 4 metros de distancia dos simuladores e a 

cada 20º, em todos os 360º, para alturas entre 18 e 180 cm. Para estas simulações foram 

utilizados os radionuclídeos mais presentes na medicina nuclear mundial, ou seja, 
99m

Tc, 
18

F e 

o 
131

I. As biodistribuições e captações por órgão para estes radionuclídeos estão de acordo 

com a ICRP-53. 

Os resultados obtidos indicam que, quanto maior a energia emitida pelo 

radionuclídeo, menor é a diferença entre o fantoma masculino e feminino. Em todas as 

simulações o fantoma feminino emitiu uma menor taxa de dose. Os valores são -2,88%, -

4,53% e -9,71% para o 
18

F, 
131

I e 
99m

Tc, respectivamente. Desta forma escolhemos utilizar o 

fantoma masculino em todos os casos exceto para radiofármacos cujos órgãos alvo somente 

estejam presentes na anatomia feminina. 

 

 

3.4 Simulação da constante de taxa de dose corporal e meia-vida 

efetiva 

 

 

Um dos objetivos deste trabalho foi determinar as constantes da taxa de dose 

corporal devido à incorporação de diferentes radioisótopos e radiofármacos, utilizando 

simulação por Monte Carlo com o código MCNPX. A constante de taxa de dose é definida 
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como a taxa de dose no ar para uma fonte pontual com uma atividade A (Bq ou Ci), a uma 

distância de 1 m. Desta forma, a constante da taxa de dose corporal foi definida como a dose 

no ar, através de uma fonte incorporada nos órgãos e incluindo a atenuação corporal de um 

homem referência do sexo masculino, e com uma atividade A (Bq) a uma distância de 1 m. 

Foram utilizados fantomas de voxel, masculino e feminino (sem gravidez), com a 

biodistribuição de 30 radionuclídeos e 57 radiofármacos, tipicamente usados em Medicina 

Nuclear e baseados na ICRP-53 e 128, para avaliar a constante de taxa de dose corporal. Os 

resultados incluem as constantes de taxa de dose corporal para cada fonte, a atenuação do 

paciente e as meia-vidas efetivas, para todas as fontes. Os fantomas antropomórficos 

utilizados são o mais próximo possível da anatomia do corpo humano. Os simuladores de 

voxel são reconhecidos como uma boa maneira de representar o corpo humano no contexto 

das simulações de Monte Carlo (ICRP-110, 2009). 

Outro objetivo deste trabalho, foi calcular as meia-vidas efetivas dos 30 

radionuclídeos e 57 radiofármacos no organismo, as quais podem ser obtidas a partir da meia-

vida física (T1/2) e biológica (T1/2bio) como descrito na Equação 2, abaixo (Cherry et al, 2012): 

 

𝑇1 2 𝑒𝑓 =
𝑇1 2 𝑏𝑖𝑜 ∙ 𝑇1 2 

𝑇1 2 𝑏𝑖𝑜 + 𝑇1 2 
     (2) 

 

 

Apenas órgãos com mais de 3% de captação foram considerados nas simulações e a 

concentração remanescente foi distribuída aos órgãos com maior biodistribuição. Além disso, 

é sabido que a literatura é abundante para alguns radiofármacos e escassa para outros, no 

contexto da biodistribuição, meia-vida biológica e efetiva. Estes pontos foram notavelmente 

revelados e disseminados pela ICRP-128 incluindo a meia-vida biológica infinita presente na 

Tabela 2 presente abaixo. 

Todas as biodistribuições foram calculadas no restante de tempo onde ocorria maior 

captação pelos órgãos, e normalizadas para que as somas de todas as fontes fossem iguais a 

100%. Embora não seja possível prever a recirculação no MCNPX, a metodologia 

apresentada inclui essa alternativa, pois esse efeito é minimizado quando obtemos a constante 

de taxa de dose corporal, a uma distância de 4 metros da fonte. 

Os fantomas, Rex e Regina, foram centralizados na origem (0,0,0) e inseridos em 

uma esfera aérea de 5 metros de raio. A porcentagem de radionuclídeos biodistribuídos 

dentro de cada órgão do simulador foi considerada nas simulações, a partir dos dados 
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encontrados na ICRP-128 e ICRP-53. Todosos radionuclídeos e radiofármacos foram 

simulados individualmente utilizando os fantomas de voxels. Todas as simulações para 

obtenção das constantes da taxa de dose corporal foram feitas com detectores a 4 metros de 

distância do fantoma. Esta distância representa muito bem uma fonte de fótons com 

incidência de raios paralelos nos detectores. Os resultados obtidos foram normalizados pela 

distância e, como resultado, os valores das constantes são mostrados em m², ou seja, 

mSv×m
2
×GBq

-1
×h

-1
. 

Foram utilizados nas simulações 10 detectores colocados a partir de 18 cm acima do 

solo até 180 cm, com espaçamento constante, foram distribuídos no plano x – y em intervalos 

de 20°, incluindo os eixos cardinais,  para avaliar o ângulo de maior emissão (φ) e sua altura 

correspondente. As doses simuladas foram avaliadas no ar utilizeo um detector esférico Tally 

F5 de 1,0 cm³. Foi utilizado uma função para a conversão da dose em unidades internacionais 

(sieverts/h/fonte-partícula), em conjunto a um coeficiente de conversão que considera a dose 

na água de acordo com a ICRP-116, obtendo um valor próximo ao tecido mole (Groth, 1996; 

ICRP-116, 2010; Shultis e Faw, 2004-2011). Além disso, um número de 1×10
6
 histórias foi 

executado em cada simulação com os radionuclídeos e radiofármacos utilizados. Todos as 

incertezas computacionais foram menores que 1%. 

Os resultados obtidos foram com base na biodistribuição e meias-vidas efetivas de 

acordo com a tabela 2, para os 57 radiofármacos e 30 radionuclídeos simulados, abaixo: 

 

Tabela 2. Radionuclídeos/Radiofármacos, biodistribuição no corpo humano (porcentagem de 

captação em parênteses), meia-vida física e biológica (ICRP-128, 2015; ICRP-53, 1988). 

Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
Biodistribuição (%) 

Meia-vida 

física 

Meia-vida 

Biológica 

211
At  

Cérebro(25), pulmão(3), ossos(25), 

baço(3), estomago(9), e tireóide(35), 
7,22 horas 10,38 horas 

212
Bi  

Medula óssea(35), rins(35), e 

sangue(30), 

60,54 

minutos 
11,60 horas 

213
Bi – MX35

 
Ovário(80), e sangue(20) 

45,59 

minutos 
11,60 horas 

213
Bi – PAI2 

 
Seio(15), medula óssea(20), 45,59 11,60 horas 
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Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
Biodistribuição (%) 

Meia-vida 

física 

Meia-vida 

Biológica 

sangue(25), fígado(15), e rins(25) minutos 

11
C  

Cérebro(25), pulmão(25), fígado(25), e 

sangue(25), 

20,36 

minutos 
10,50 dias 

11
C – acetato

 
Sangue(50), fígado(25), rins(20), e 

coração(5), 

20,36 

minutos 
1,00 dia 

11
C – aminoácido

 

Sangue(40), músculos(27), rins(9), 

fígado(11), pulmão(5), pâncreas(7), e 

intestino(7), 

20,36 

minutos 
6,00 horas 

11
C – receptor cerebral

 

Sangue(40), cérebro(2), vesícula 

biliar(4), intestino delgado(11), 

intestino grosso(11), e bexiga(32)  

20,36 

minutos 
2,00 horas 

11
C - L-[methyl-

11
C]-

methionine
 

Intestino delgado(12), intestino 

grosso(12), baixo intestino grosso(12), 

bexiga(43), fígado(12), pulmão(3), 

cérebro(2), e vesícula biliar(4), 

20,36 

minutos 
12,00 horas 

11
C - [Methyl-

11
C]-

thymidine
 

Sangue(55), fígado(25), músculos(16), 

e rins(4), 

20,36 

minutos 
1,00 dia 

11
C - [2-

11
C]-thymidine

 
Fígado(34), rins(33), e sangue(33), 

20,36 

minutos 
1,00 dia 

11
C – raclopride

 

Fígado(9), rins(3), cérebro(1), intestino 

delgado(24), vesícula biliar(8), intestino 

grosso(20), baixo intestino grosso(20), 

e bexiga(15), 

20,36 

minutos 
4,00 horas 

51
Cr – EDTA  Rins(50), e bexiga(50), 27,70 dias 7,08 dias 

62
Cu 

Cérebro(14), fígado(63), rins(10), 

baço(5), e coração(8), 

9,67 

minutos 
1,75 horas 

64
Cu  Cérebro(13), fígado(85), rins(1),e 12,70 10,00 dias 
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Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
Biodistribuição (%) 

Meia-vida 

física 

Meia-vida 

Biológica 

pâncreas(1), horas 

67
Cu  

Fígado(31), rins(15), baço(25), 

intestino(13), e pulmão(16), 
2,56 dias 10,00 dias 

18
F  

Próstata(10), cérebro(10), coração(10), 

rins(30), bexiga(30), e paratireóide(10), 
1,83 horas 3,30 horas 

18
F – aminoácido 

Bexiga(20), músculos(24), pâncreas(3), 

intestino delgado(3), fígado(8), 

rins(22), e sangue(20), 

109,77 

minutos 
12,00 horas 

18
F – receptor cerebral 

Cérebro(3), pulmão(2), rins(39), 

fígado(3), intestino delgado(5), 

intestino grosso(5), baixo intestino 

grosso(5), e bexiga(38), 

109,77 

minutos 
10,00 horas 

18
F – choline 

Bexiga(39), fígado(8), rins(6), e 

sangue(47), 

109,77 

minutos 
7,00 horas 

18
F – FDG

 
Cérebro(18), coração(10), bexiga(54), 

fígado(11), e pulmão(7), 

109,77 

minutos 

90,00 

minutos 

18
F – FET

 
Bexiga(91), fígado(4), pulmão(2), 

medula óssea(2), e rins(1), 

109,77 

minutos 
14,00 horas 

18
F-fluoro-L-DOPA Rins(50), e bexiga(50), 

109,77 

minutos 
12,00 horas 

18
F – fluoride Bexiga (29), e superfície óssea(71), 

109,77 

minutos 
13,00 horas 

18
F – FLT

 
Medula óssea(21), fígado(29), rins(17), 

e bexiga(33), 

109,77 

minutos 
24,00 horas 

67
Ga  

Coração(2), pulmão(1), rins(94), e 

pele(3), 
3,25 dias 25,50 dias 

67
Ga – citrato Bexiga(64), medula óssea(4), fígado(3), 3,25 dias 25,42 dias 
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Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
Biodistribuição (%) 

Meia-vida 

física 

Meia-vida 

Biológica 

intestino delgado (7), intestino 

grosso(7), baixo intestino grosso(7), e 

óssos(8), 

68
Ga  

Glândula pituitária(5), tireóide(6), 

fígado(13), baço(40), glândula 

adrenais(11), e rins(25), 

68,30 

minutos 
25,50 dias 

68
Ga – EDTA

 
Rins(50), e bexiga(50), 

68,30 

minutos 
7,08 dias 

166
Ho 

Bexiga(20), fígado(15), pulmão(7), 

intestino delgado (8), óssos(25), e 

medula óssea(25), 

26,76 

horas 
72,56 horas 

123
I  

Tireóide(3), bexiga(15), baço(5), 

pulmão(33), rins(11), fígado(16), 

coração(4), e cérebro(13), 

13,22 

horas 
5,00 dias 

123
I –ácidos gordurosos

 
Coração(5), fígado(12), e bexiga(83), 

13,00 

horas 
48,00 horas 

123
I – receptor cerebral

 

Cérebro(2), pulmão(7), rins(27), 

fígado(7), estomago(5), vesícula 

biliar(2), intestino delgado (8), intestino 

grosso(8), intestino grosso(8), e 

bexiga(26), 

13,00 

horas 

100,00 

horas 

123
I - FP-CIT, β-CIT-FP, 

ioflupane
 

Cérebro(1), pulmão(7), rins(23), 

fígado(10), vesícula biliar(1), intestino 

delgado(13), intestino grosso(13), baixo 

intestino grosso(13), e bexiga(19), 

13,00 

horas 
58,00 horas 

123
I -monoclonal tumor-

associado anticorpos
 

Rins(4), fígado(61), baço(11), e medula 

óssea(24), 

13,00 

horas 
96,00 horas 

124
I  Cérebro(39), coração(13), rins(11), 4,18 dias 5,00 dias 
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Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
Biodistribuição (%) 

Meia-vida 

física 

Meia-vida 

Biológica 

pulmão(16), fígado(11), e baço(10), 

125
I  

Coração(5), pulmão(6), pâncreas(30), 

intestino(6), estomago(6), fígado(8), 

baço(8), e rins(31), 

59,39 dias 5,00 dias 

131
I – Diagnóstico 

Tireóide(25), bexiga(25), 

estomago(25), intestino delgado(15),  

pulmão(4), rins(3), e medula óssea(3), 

8,04 dias 5,0 dias 

131
I – Terapia 

Tireóide(5), bexiga(48), estômago(38), 

pâncreas(4), e rins(5), 
8,04 dias 21,00 horas 

131
I – monoclonal tumor-

associado anticorpos
 

Rins(4), fígado(61), baço(11), e medula 

óssea(24), 
8,04 dias 4,00 dias 

111
In  

Fígado(20), baço(23), rins(46), e 

glândula pituitária(11), 
2,80 dias 7,00 dias 

111
In – HIG

 
Sangue(85), rins(7), fígado(5), e 

baço(3), 
2,80 dias 1,00 dia 

111
In - monoclonal tumor-

associadoanticorpos
 

Rins(4), fígado(61), baço(11), e medula 

óssea(24), 
2,80 dias 4,00 dias 

111
In - octreotide

 
Fígado(35), baço(30), e rins(35), 2,80 dias 2,50 dias 

113m
In  Pulmões(28,7), fígado(48), e rins(23,3), 1,66 horas 1,00 dia 

177
Lu 

Fígado(3), intestino(2), óssos(19), 

rins(6), e bexiga(70), 
6,65 dias 11,67 dias 

13
N 

Coração(20), pâncreas(20), glândulas 

salivares(20), fígado(20), e rins(20), 

9,97 

minutos 
∞ 

15
O  Pulmão(50), e sangue(50), 

2,04 

minutos 

2,83 

minutos 

15
O – água 

Cérebro(28), coração(15), fígado(41), e 

pulmão(16), 

2,04 

minutos 

2,83 

minutos 
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Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
Biodistribuição (%) 

Meia-vida 

física 

Meia-vida 

Biológica 

223
Ra 

Óssos(86), medula óssea(10), e 

intestino(4), 
11,43 dias 29,02 dias 

82
Rb Pulmão(42), fígado(23), e rins(35), 

1,27 

minutos 
∞ 

186
Re 

Fígado(27), rins(23), intestino(15), 

estomago(15), e baço(20), 
3,72 dias 14,33 dias 

188
Re 

Estomago(8), intestino(41), rins(28), e 

fígado(23), 

17,00 

horas 
60,86 horas 

75
Se- aminoácido 

Sangue(20), rins(22), fígado(8), 

pâncreas(3), intestino delgado (3), 

músculos(24), e bexiga(20), 

119,78 

dias 
50,00 dias 

75
Se- bile acido

 

Vesícula biliar(16), fígado(16), 

estomago(17), intestino delgado (17), 

intestino grosso(17), e intestino 

grosso(17), 

119,78 

dias 
62,50 dias 

153
Sm  

Óssos(29), tireóide(8), pulmão(3), 

coração(3), estomago(3), cólon(3), 

fígado(27), e rins(24), 

1,93 dias 8,00 horas 

117m
Sn  

rins(10), óssos(30), bexiga(10), 

intestino(12), medula óssea(6), 

tireóide(6), pâncreas(5), pulmão(5), 

cérebro(10), e glândula adrenais(9), 

13,91 dias 7,00 dias 

99m
Tc  

Vesícula biliar(13), intestino delgado 

(13), intestino grosso (37), coração(3), 

rins(8), fígado(2), pulmão(1), baço(2), 

tireóide(3), testículos(1), medula 

óssea(3), e bexiga(14), 

6,02 horas 2,87 dias 

99m
Tc – apcitide 

 
Sangue(100) 6,02 horas ∞ 
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Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
Biodistribuição (%) 

Meia-vida 

física 

Meia-vida 

Biológica 

99m
Tc –  colóides 

(intestino grosso)
 

Fígado(70), baço(15), e medula 

óssea(15), 
6,02 horas ∞ 

99m
Tc –  colóides 

(intestino delgado)
 

Seio(100) 6,02 horas ∞ 

99m
Tc – DMSA 

 
Rins(45), fígado(10), e bexiga(45) 6,02 horas 43,00 horas 

99m
Tc – DTPA 

 
Rins(50), e bexiga(50) 6,02 horas 69,00 horas 

99m
Tc – EC 

 
Rins(50), e bexiga(50) 6,02 horas 4,20 horas 

99m
Tc – ECD 

 

Cérebro(3), pulmão(3), rins(6), 

fígado(11), vesícula biliar(4), intestino 

delgado (11), intestino grosso(11), 

baixo intestino grosso(11), e bexiga(40) 

6,02 horas 36,00 horas 

99m
Tc –furifosmin 

 

Pulmão(1), rins(2), fígado(2), vesícula 

biliar(7), intestino delgado (24), 

intestino grosso(24), baixo intestino 

grosso(24), e bexiga(16) 

6,02 horas 36,00 horas 

99m
Tc – HIG 

 
Sangue(64), fígado(3), rins(5), e 

bexiga(28) 
6,02 horas 24,00 horas 

99m
Tc – HM-PAO 

 

Cérebro(4), pulmão(8), rins(7), 

fígado(13), vesícula biliar(4), e 

bexiga(64) 

6,02 horas 96,00 horas 

99m
Tc – HIDA 

 

Sangue(20), fígado(17), vesícula 

biliar(6), intestino delgado (17), 

intestino grosso(17), baixo intestino 

grosso(17), rins(3), e bexiga(3), 

6,02 horas 
190,00 

horas 

99m
Tc – MAA 

 
Pulmão(31), rins(31), bexiga(31), e 

fígado(7), 
6,02 horas 

120,00 

horas 

99m
Tc – MAG3 

 
Rins(50), e bexiga(50), 6,02 horas 120,00 
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Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
Biodistribuição (%) 

Meia-vida 

física 

Meia-vida 

Biológica 

horas 

99m
Tc – marcadores não 

absorvíveis
 

Estomago(25), intestino delgado (25), 

intestino grosso superior(25), e 

intestino grosso(25), 

6,02 horas ∞ 

99m
Tc – MIBI, Sestamibi, 

Hexamibi 
 

Coração(1), fígado(3), vesícula 

biliar(8), intestino delgado (23), 

intestino grosso(23), baixo intestino 

grosso(23), rins(3), e músculos(16), 

6,02 horas 24,00 horas 

99m
Tc –monoclonal 

tumor-associado 

anticorpos
 

Rins(4), fígado(61), baço(11), e medula 

óssea(24), 
6,02 horas 96,00 horas 

99m
Tc – Pertechnegas 

 
Pulmão(50), e sangue(50), 6,02 horas 2,70 horas 

99m
Tc – pertecnetato

 

Glândulas salivares(1), estomago(14), 

intestino delgado (7), intestino 

grosso(18), intestino grosso 

inferior(12), rins(24), e bexiga(24), 

6,02 horas 45,00 horas 

99m
Tc – fosfatos 

efosfonatos 
 

Bone(33), rins(1), e bexiga(66), 6,02 horas 72,00 horas 

99m
Tc – erythrocytes 

 
Sangue(33), rins(33), e bexiga(34), 6,02 horas 60,00 horas 

99m
Tc – Technegas 

 
Pulmão(100), 6,02 horas 96,00 horas 

99m
Tc –tetrofosmin

 

Glândulas salivares(6), rins(3), 

fígado(4), vesícula biliar(7), intestino 

delgado (21), intestino grosso(21), 

intestino grosso inferior(21), e 

bexiga(17), 

6,02 horas 24,00 horas 

99m
Tc –leukocytes 

Sangue(57), fígado(11), medula 

óssea(17), e baço(15), 
6,02 horas 7,00 horas 
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Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
Biodistribuição (%) 

Meia-vida 

física 

Meia-vida 

Biológica 

201
Tl 

Coração(23), pulmão(18), fígado(34), e 

baço(25), 
3,04 dias 28,00 dias 

201
Tl – íon

 

Óssos(2), coração(1), pulmão(1), 

rins(2), fígado(3), medula óssea(2), 

músculos(12), intestino delgado (24), 

intestino grosso(24), baixo intestino 

grosso(24), e bexiga(5), 

73,00 

horas 
27,90 dias 

127
Xe – gás Pulmão(100) 36,35 dias 2,70 horas 

133
Xe – gás Pulmão(100) 5,25 dias 2,70 horas 

88
Y  

Cérebro(50), coração(8), rins(10), 

pulmão(12), fígado(12), e baço(8), 

106,65 

dias 
1,00 dia 

90
Y  

Pulmão(72), fígado(3), baço(3), rins(9), 

e bexiga(13), 
2,67 dias 5,90 dias 

 

 

 

3.5 Metodologia de cálculo de blindagem em medicina nuclear 

 

O objetivo final deste trabalho é demonstrar uma metodologia analiticamente 

simples e otimizada para o cálculo de blindagem em instalações de medicina nuclear. Esta 

metodologia inclui o cálculo da taxa de dose emitida por uma mistura de fontes radioativas, o 

cálculo do fator de transmissão e o cálculo da espessura barreira. Como objetivo 

complementar será analisado a influencia da meia-vida efetiva na otimização da barreira 

calculada.  

Desta forma, foram considerados inúmeros documentos, desde a primeira publicação 

voltada para o cálculo de blindagem em 1925 (Mutscheller, 1925) até publicações atuais da 

área médica (NCRP-49, 2009; Smith et al, 2012; McGinley e Miner, 1995; NRC, 1997; 

NCRP-147, 2004; NCRP-151, 2005) dentre eles o AAPM Task Group 108 (Madsen et al, 

2005). Desta forma, não haverá discussão sobre fatores de ocupação, limites de dose ou fator 
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de transmissão, dentre outros. 

Corroboramos com os limites de dose (P) e distâncias (d) recomendadas pelos 

documentos internacionais (Madsen et al, 2005; NCRP-147, 2004; NCRP-151, 2005). O 

limite de dose para área controlada adotado é de 5,0 mSv/ano ou 100,0 µSv/semana e para 

área livre adotam 1,0 mSv/ano ou 20,0 µSv/semana. A distância entre a fonte e a barreira 

deve ser acrescida de 30 centímetros e geralmente se assume o paciente posicionado a 1 

metro do piso. Para o andar superior deve ser calculada a taxa de dose a 0,50 metros acima do 

piso e, no andar inferior, deve ser calculada a taxa de dose a uma altura de 1,70 metros acima 

do piso inferior (Madsen et al, 2005; NCRP-147, 2004; NCRP-151, 2005). 

O AAPM Task Group 108 (Madsen et al, 2005) introduziu dois fatores de redução de 

dose e os dividiu por salas mas, para simplificar o cálculo, o foco será na fonte de radiação. 

Assim trabalhamos com o tempo da fonte na sala (tS), fator de redução de dose pelo tempo da 

fonte (RS) e o fator de decaimento pelo tempo de captação (FS).  

É importante mencionar que a carga de trabalho utilizada por um serviço de medicina 

nuclear é calculado como sendo o produto da atividade média injetada por paciente e o 

número de pacientes. Devem ser levados em consideração os radioisótopos como, por 

exemplo, o 
131

I, 
18

F e 
67

Ga, que são entregues em atividades únicas. É possível ter maior 

controle sobre esta carga de trabalho, mas há uma grande dificuldade com o 
99m

Tc e o 
68

Ga, 

pois são extraídos de geradores que podem ser eluídos mais de uma vez ao dia. É 

fundamental que o profissional que faça o cálculo de blindagem saiba exatamente quantas 

eluicões serão feitas em cada gerador por dia, de forma a obter o valor exato da carga de 

trabalho para estes radionuclídeos.       

Outro ponto muito importante que será utilizado na metodologia apresentada é a 

utilização da meia-vida efetiva (T1/2eff), em vez da meia-vida física (T1/2) nos fatores de 

redução de dose Rp e Fp. É sensato utilizar esta otimização no cálculo de blindagem, tendo em 

vista que existe uma afinidade de cada radionuclídeo/radiofármaco com o corpo humano. 

Esta afinidade diminui o tempo de permanência do material radioativo no corpo do paciente, 

então há a influencia direta na taxa de dose semanal e, consequentemente, na espessura da 

blindagem.  

Sendo assim, iniciaremos pelas salas de cálculo mais simples e a partir da Equação 3, 

de cálculo da dose referente a um radionuclídeo: 

 

𝐷γ =
Γ ∙ 𝐴

d²
     (3) 
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Onde: 

 

Dγ = Dose total referente a um radionuclídeos (mSv/semana). 

A = Atividade do radionuclídeos (Becquerel). 

Γ = Constante de taxa de dose (
hGBq

mmSv



 2

). 

d = distância (metros).  

 

Salas com fontes físicas, ou seja, que não estejam biodistribuídas no corpo de um 

paciente tem o cálculo simplificado, pois não serão utilizados fatores de redução. Desta 

forma, foi acrescentada a carga de trabalho total para cada radionuclídeo (Wi) e o tempo (t), 

sendo assim temos: 

 

𝑫𝒊𝛄 =  
𝚪𝒊 ∙ 𝑾𝒊 ∙ 𝒕𝒊

𝒅𝒊
𝟐

 (𝟒) 

 

Onde: 

 

𝑫𝜸 Dose semanal proveniente dos nuclídeos utilizados (mSv/semana) 

𝜞𝒊 
Constante de taxa de dose do nuclídeo i (

hGBq

mmSv



 2

) 

𝑾𝒊 Carga de trabalho semanal para o nuclídeo i (GBq ) 

𝒕𝒊 Tempo da fonte por semana (horas) 

𝒅 Distância da fonte até a barreira (metros) 

𝒊 Nuclídeo i 

 

 Fatores de redução de dose: 

 

O AAPM Task Group 108 (Madsen et al, 2005) introduziu dois fatores de redução de 

dose (R e F). Os dois fatores foram corretamente pensados e introduzidos na Equação 4. O 

fator R está relacionado à integral da dose emitida por uma fonte radioativa, pelo fato de ela a 

estar posicionada dentro de uma sala por um tempo t. Já o fator F representa o quanto da dose 

inicial restou após um tempo t.    

Neste trabalho, foi introduzido o tempo de meia-vida efetiva (T1/2eff) nos fatores R e F, 



38 
 

com o objetivo de tornar o cálculo próximo à realidade vivida pelos serviços de medicina 

nuclear. Esta é uma otimização que reduzirá as espessuras das blindagens, sem impactar a 

proteção radiológica, tendo em vista que o radionuclídeo é eliminado obedecendo a T1/2eff e 

não o tempo de meia-vida física (T1/2). Além disso, a introdução da T1/2eff faz com que não 

seja necessário utilizar a multiplicação de 0,85, ou seja, 15% de eliminação do paciente, 

segundo o AAPM Task Group 108 (Madsen et al, 2005).    

Abaixo estão os fatores R e F utilizados neste trabalho. 

 

𝑅𝑝 = 1.443 ∙  
𝑇1/2𝑒𝑓𝑓

𝑡𝑝
 ∙ (1 − 𝑒

 
−0.693  ∙𝑡𝑝

𝑇1/2𝑒𝑓𝑓
 

)     (5) 

 

𝐹𝑝 = 𝑒
 
−0.693  ·𝑡𝑈
𝑇1/2𝑒𝑓𝑓

 
(6) 

 

 Os valores de RP e FP devem variar entre 0 e 1.  

 

 Equação para o cálculo da taxa de dose nas demais dependências do serviço de 

medicina nuclear: 

 

A partir de agora, será mostrado a equação para o cálculo da taxa de dose semanal, 

para as salas com transito de pacientes injetados:  

 

 

𝑫𝒊𝒑 =  
𝜞𝒃𝒐𝒅𝒚𝒊 ∙ 𝑾𝒊 ∙ 𝑭𝒑 ∙ 𝑹𝒑 ∙ 𝒕𝒑

𝒅𝟐
      (𝟕) 

 

Onde: 

 

𝑫𝒑 Dose semanal do paciente proveniente do nuclídeo i (mSv/semana) 

𝜞𝒃𝒐𝒅𝒚𝒊 Constante de taxa de dose do nuclídeo i (
hGBq

mmSv



 2

) 

𝑾𝒊 Carga de trabalho semanal para o nuclídeo i (GBq ) 

𝑭𝒑𝒊 Fator de captação para o nuclídeo i 

𝑹𝒑𝒊 Fator de redução da dose com o tempo para o nuclídeo i 
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𝒕𝒊 Tempo da fonte por semana (horas) 

𝒅 Distância da fonte até a barreira (metros) 

𝒊 Nuclídeo i 

 

O fator Rt é referente à integral da dose no tempo, de acordo com o AAPM Task 

Group 108. A meia-vida física foi modificada pela meia-vida efetiva em uma conclusão 

trivial, pois se trata de um meio biológico e, portanto, não cabe mencionar exclusivamente a 

meia-vida física, mas sim da sua junção com a biológica (meia-vida efetiva). Desta forma, 

adicionamos o índice p (RP) para demonstrar que é o fator R, com a utilização da meia-vida 

efetiva como parâmetro (Madsen et al, 2005). 

Já o fator de decaimento FU demonstra a porcentagem de material radioativo no corpo 

do paciente, após um tempo determinado. De forma semelhante ao RP, foi inserida a meia-

vida efetiva em vez da meia-vida física, por se tratar de meios biológicos. É importante frisar 

que o fator Rt não esta excluído do cálculo da dose. O Rt será utilizado, por exemplo, na sala 

de imagem, onde não há eliminação de material radioativo pelo paciente (Madsen et al, 

2005). 

 

 Obtenção da espessura mínima da blindagem: 

 

Para calcular a espessura mínima da blindagem é necessário calcular o fator de 

transmissão B, segundo a equação 8 abaixo: 

 

𝑩𝒊 =
𝑷

𝑫𝒊∙𝑻
 (8) 

 

onde P é o limite de dose da área a ser protegida, D é a taxa de dose semanal para cada 

radionuclídeo, representado por Diγ (Eq. 4) ou DiP (Eq. 7) e T é o fator de ocupação do local a 

ser protegido. 

Desta forma a espessura mínima de material necessária para levar a taxa de dose Diγ 

(Eq. 4) ou DiP (Eq. 7) ao limite de dose P é dada pela equação 9 abaixo (IAEA, 2014): 

 

𝒙 = −
𝐥𝐧 𝑩𝒊 

µ𝒊
 (9) 

 

onde µi é o coeficiente de atenuação linear para o material e energia do radionuclídeo. 
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Na metodologia proposta, deve ser utilizada apenas a maior espessura calculada para 

a blindagem. Após a determinação da espessura de blindagem, deve ser utilizada a equação 

de atenuação (I = I0 e
-µx

) para se realizar a conferência da taxa de dose semanal e decidir 

sobre o reforço na blindagem ou não.  

Caso haja, em meio às múltiplas fontes, um radionuclídeo emissor β
+
, a espessura da 

blindagem deve ser calculada através da equação introduzida por Benjamin R. Archer 

(Archer et al, 1983) e comparada às demais, para se determinar qual a maior espessura 

encontrada.     

Para os emissores β
+
 deve ser utilizada a equação de Archer para feixes largos 

(Archer et al, 1983): 

 

𝒙 =
𝟏

𝜶∙𝜸
𝐥𝐧[

𝑩−𝜸+ (
𝜷

𝜶
)

𝟏+(
𝜷

𝜶
)

]    (10) 

 

As constantes α, β e γ são parâmetros de ajuste da curva. O AAPM Task Group 108 

calculou estes parâmetros para o chumbo, concreto e ferro, conforme a tabela 3, abaixo 

(Madsen et al, 2005):  

 

Tabela 3. Parâmetro de ajuste para dados de transmissão de feixe largo de 511 keV (Madsen 

et al, 2005). 

 

Material α (cm
-
¹) β (cm

-
¹) γ 

Chumbo 1,543 -0,4408 2,136 

Concreto(2.35 g/cm³) 0,1539 -0,1161 2,0752 

Ferro 0,5704 -0,3063 0,6326 
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Capítulo 4 

 

 

4. Resultados e Discussões 

 

 

4.1 Isodoses para os radionuclídeos e radiofármacos 

 

 

Como forma de exemplificar os resultados obtidos nas simulações das constantes de 

taxa de dose corporal, mostraremos as isodoses para os 22 radiofármacos marcados com 

99m
Tc. O resultado demonstra que, embora o radionuclídeo seja o mesmo, o radiofármaco 

influencia totalmente na biodistribuição o que, consequentemente, influencia na constante de 

taxa de dose corporal, no ângulo de maior taxa de dose e na atenuação corporal.  

Os resultados apresentados nas figuras 4-25 abaixo, podem servir de parâmetro para 

a proteção radiológica dos IOEs durante suas atividades nos SMNs. Nas figuras abaixo o 

paciente (fantoma de voxel) está centrado na origem com a parte posterior voltada para o 

ângulo 0 (zero). 
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FIG. 4: Isodoses a 100 cm noplanox-y para o
99m

Tc – apcitide através dofantoma masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – HIDA através do fantoma masculino. 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 
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FIG. 6: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – DMSA através do fantoma masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 7: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc –  colóides (intestino grosso)através do 

fantoma masculino. 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 
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FIG. 8: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – DTPA através do fantoma masculino. 

 

 

FIG. 9: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – EC através do fantoma masculino. 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 
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FIG. 10: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – ECD através do fantoma masculino. 

 

 

FIG. 11: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – Furifosmin através do fantoma 

masculino. 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 
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FIG. 12: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – HIG através do fantoma masculino. 

 

FIG. 13: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – PAO através do fantoma masculino. 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 
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FIG. 14: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – MAA através do fantoma masculino.

 

FIG. 15: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – marcadores não absorvíveis através do 

fantoma masculino. 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 
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FIG. 16: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – MAG3 através do fantoma masculino. 

 

 FIG. 17: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – anticorpos tumor-associado 

através do fantoma masculino. 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 
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FIG. 18: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – Pertechnegas através do fantoma 

masculino. 

 

FIG. 19: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – Pertecnetato através do fantoma 

masculino. 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 



50 
 

 

FIG. 20: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – fosfatos através do fantoma masculino. 

 

FIG. 21: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – erytrocitos através do fantoma 

masculino. 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 
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FIG. 22: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – Technegas através do fantoma 

masculino. 

 

FIG. 23: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – tetrofosmin através do fantoma 

masculino. 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 
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FIG. 24: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – leucócitos através do fantoma 

masculino. 

 

FIG. 25: Isodoses a 100 cm no plano x-y para o
99m

Tc – MIBI através do fantoma masculino. 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 

------ Taxa de Dose (µSv/h) 
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Esses dados são úteis na avaliação da dose para IOEs expostos a pacientes de 

medicina nuclear. Como existe uma grande variedade de valores de taxa de dose para os 

radiofármacos marcados com 
99m

Tc, o radionuclídeo mais utilizado em procedimentos de 

medicina nuclear no mundo, as informações apresentadas são cruciais para os cálculos das 

doses de acompanhantes e IOEs. 

Fica nítido que a biodistribuição e a absorção afetam a taxa de dose do corpo 

humano e os ângulos da emissão de radiação. Fica demonstrado, para a maior parte dos 

nuclídeos simulados, que a maior contribuição da dose está no plano posterior; especialmente 

o ângulo de 180º. Observou-se que os radiofármacos com maior acúmulo no estômago e 

bexiga apresentam maior taxa de dose no plano frontal, a 340º, 0º e 20º. Portanto, pode-se 

concluir que a biodistribuição de radiofármacos, em conjunto com a fisiologia humana, 

geralmente leva a doses mais elevadas no plano posterior. Entretanto, fígado, rins e pulmão 

influenciam a taxa de dose em ângulos posteriores (180º, 160º e 200º). É claro que é um 

assunto multi-variável, que deve ser estudado com maior atenção e profundidade. 

A menor taxa de dose foi obtida pelos colóides (intestino grosso) marcados com 

99m
Tc, com 11,34 µSv.hr

-1
. Este radiofármaco é biodistribuído apenas em 3 órgãos, possui 

alta concentração no fígado e a maior taxa de dose é emitida no plano posterior. Em 

contraste, a maior taxa de dose observada foi de 14,76 µSv.hr
-1

 para o 
99m

Tc-HIDA. Sua 

biodistribuição é fracionada em 9 órgãos, com maior concentração no sangue, no fígado e nos 

intestinos. 

Há uma grande diferença na biodistribuição destes dois radiofármacos, o que causa 

uma taxa de dose 30% maior para o 
99m

Tc-HIDA. Entende-se que, quanto mais biodistribuído 

o radiofármaco marcado com 
99m

Tc no organismo, há uma tendência a altas taxas de dose e 

esta será, prioritariamente, no plano anterior. 

Acreditamos que os dados apresentados fornecem uma melhoria significativa na 

proteção radiológica de instalações de medicina nuclear, planejamento estrutural e fluxo de 

trabalho. Combinando a taxa de dose e os ângulos de emissão, como demonstrado acima, é 

possível estimar a dose a partir da maioria dos radiofármacos usados em medicina nuclear e 

auxiliar na dosimetria dos IOEs. 
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4.2 Constante de taxa de dose corporal 

 

 

De acordo com a configuração virtual introduzida anteriormente no item 3.4, a 

constante de taxa de dose corporal foi calculada em um ponto localizado a 4,0 m do 

simulador antropomórfico para os 30 radionuclídeos e 57 radiofármacos de interesse da 

medicina nuclear. Os dados foram normalizados pela distância em metros (mSv×m²×GBq
-

1
×h

-1
).  

As incertezas máximas foram estimadas em 11%, levando em consideração a 

incerteza na simulação, na distância, na altura, na biodistribuição e as incertezas na captação. 

Para o cálculo de tais incertezas, as variáveis foram consideradas independentes entre si. Os 

resultados obtidos nas simulações, utilizando fantomas masculinos ou femininos, foram 

comparados, mostrando que o fantoma feminino produz 9,71% a 2,88% menos taxas de dose 

do que o fantoma masculino. A diferença entre os fantomas masculinos e femininos, para os 

radionuclídeos de alta energia, é menor (2,88%) do que para os radionuclídeos de baixa 

energia (9,71%).  

Portanto, o fantoma masculino foi usado na maioria das simulações. O fantoma de 

voxel feminino foi usado apenas para determinar a constante de taxa de dose corporal para 

213
Bi e 

99m
Tc (colóides), devido ao seu uso e biodistribuição (Seio). É importante ressaltar 

que as simulações foram realizadas com as características dos fantomas de referência 

masculinos e femininos descritos na literatura. No entanto, a constante de taxa de dose 

corporal não foi determinada para indivíduos com diferentes alturas, pesos, diferenças 

anatômicas e crianças. Para esses casos, certamente haverá mudanças nas constantes de taxa 

de dose corporal e estudos específicos devem ser realizados.  

As incertezas computacionais foram inferiores a 1%. Todos os valores constantes da 

taxa de dose corporal foram comparados com Unger e Trubey para obter atenuação do corpo 

(Unger e Trubey, 1982). Apenas os maiores valores encontrados para as constantes de taxa de 

dose corporal foram mostrados. Objetivando uma abordagem conservadora, os valores mais 

altos das constantes da taxa de dose devem ser aplicados durante os cálculos de blindagem ou 

avaliações de dose.  
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Os valores efetivos de meia-vida, mostrados na Tabela 4, podem ser usados no 

cálculo de fatores de redução de dose, uma vez que levam em consideração a atenuação e a 

biodistribuição de radionuclídeos dentro do corpo de um paciente. A atenuação corporal é 

obtida através da comparação entre o valor simulado e o livro dos gamões, de Turbey (Unger 

e Trubey, 1982). Outras aplicações importantes, além do cálculo de blindagem dos SMNs, é a 

possibilidade de estimar as doses em situações de emergência, onde há possibilidade de 

captação e inalação de radionuclídeos. 

A Tabela 4 mostra os valores finais da constante da taxa de dose corporal, para os 30 

radionuclídeos e 57 radiofármacos, bem como a percentagem de atenuação do corpo, o 

ângulo de prioridade de emissão de radiação (φ), sua altura correspondente e valores de meia-

vida efetiva. 

 

Tabela 4. Constante de taxa de dose corporal, atenuação corporal, ângulo prioritário de 

emissão, altura e meia-vida efetiva. 

Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
𝜞𝒃𝒐𝒅𝒚

mSv ⋅ 𝒎𝟐

GBq ⋅ 𝒉
 

Atenuação 

corporal 

(%) 

Ângulo 

prioritário 

de 

emissão 

(ϕ) 

Altura 

(cm) 

Meia-vida 

efetiva 

211
At  5,71E-2 6,7 0º 126,0 7,22 horas 

212
Bi  1,92E-2 63,4 180º 126,0 

55,69 

minutos 

213
Bi – MX35

 
1,62E-2 48,4 0º 72,0 

42,78 

minutos 

213
Bi – PAI2 

 
1,73E-2 44,8 120º 36,0 

42,78 

minutos 

11
C  1,14E-1 40,0 0º 144,0 

20,40 

minutos 

11
C – acetato

 
1,19E-1 37,2 180º 108,0 

20,08 

minutos 
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Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
𝜞𝒃𝒐𝒅𝒚

mSv ⋅ 𝒎𝟐

GBq ⋅ 𝒉
 

Atenuação 

corporal 

(%) 

Ângulo 

prioritário 

de 

emissão 

(ϕ) 

Altura 

(cm) 

Meia-vida 

efetiva 

11
C – aminoácido

 
1,16E-1 38,8 180º 126,00 

19,30 

minutos 

11
C – receptor cerebral

 
1,29E-1 31,8 0º 90,0 

17,41 

minutos 

11
C - L-[methyl-

11
C]-

methionine
 

1,34E-1 29,5 20º 108,0 
19,80 

minutos 

11
C - [Methyl-

11
C]-

thymidine
 

1,17E-1 38,2 0º 144,0 
20,07 

minutos 

11
C - [2-

11
C]-thymidine

 
1,22E-1 35,9 180º 108,0 

20,07 

minutos 

11
C – raclopride

 
1,27E-1 32,8 20º 108,0 

18,77 

minutos 

51
Cr – EDTA  4,13E-3 34,6 180º 144,0 5,64 dias 

62
Cu 1,14E-1 39,3 60º 144,0 8,85 minutos 

64
Cu  2,76E-2 21,2 60º 162,0 12,06 horas 

67
Cu  9,61E-3 59,3 180º 126,0 49,18 horas 

18
F  1,18E-1 36,2 180º 162,0 

70,70 

minutos 

18
F – aminoácido 1,17E-1 36,8 180º 90,0 

95,30 

minutos 

18
F – receptor cerebral 1,20E-1 34,8 180º 90,0 

92,81 

minutos 

18
F – choline 1,19E-1 35,6 0º 72,0 

87,04 

minutos 
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Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
𝜞𝒃𝒐𝒅𝒚

mSv ⋅ 𝒎𝟐

GBq ⋅ 𝒉
 

Atenuação 

corporal 

(%) 

Ângulo 

prioritário 

de 

emissão 

(ϕ) 

Altura 

(cm) 

Meia-vida 

efetiva 

18
F – FDG

 
1,21E-1 34,5 0º 144,0 

48,73 

minutos 

18
F – FET

 
1,28E-1 30,7 0º 108,0 

97,11 

minutos 

18
F-fluoro-L-DOPA 1,23E-1 33,7 180º 108,0 

95,30 

minutos 

18
F – fluoride 1,20E-1 35,0 180º 90,0 

96,25 

minutos 

18
F – FLT

 
1,19E-1 35,8 180º 108,0 

102,02 

minutos 

67
Ga  2,03E-2 32,2 180º 90,0 69,18 horas 

67
Ga – citrato 1,86E-2 38,0 0º 108,0 69,16 horas 

68
Ga  1,24E-1 29,6 180º 126,0 

68,30 

minutos 

68
Ga – EDTA

 
1,18E-1 33,0 180º 90,0 

67,35 

minutos 

166
Ho 3,80E-3 38,7 180º 126,0 19,55 horas 

123
I  1,84E-2 75,4 0º 162,0 11,73 horas 

123
I –ácidos gordurosos

 
2,25E-2 69,8 0º 90,0 10,23 horas 

123
I – receptor cerebral

 
1,79E-2 76,0 0º 108,0 11,50 horas 

123
I - FP-CIT, β-CIT-

FP, ioflupane
 

1,87E-2 74,8 20º 90,0 10,62 horas 

123
I -monoclonal tumor-

associado anticorpos
 

1,91E-2 74,5 180º 144,0 11,45 horas 
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Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
𝜞𝒃𝒐𝒅𝒚

mSv ⋅ 𝒎𝟐

GBq ⋅ 𝒉
 

Atenuação 

corporal 

(%) 

Ângulo 

prioritário 

de 

emissão 

(ϕ) 

Altura 

(cm) 

Meia-vida 

efetiva 

124
I  1,20E-1 40,8 180º 90,0 2,28 dias 

125
I  4,41E-3 94,1 180º 90,0 4,62 dias 

131
I – Diagnóstico 5,00E-2 34,5 300º 108,0 3,08 dias 

131
I – Terapia 4,91E-2 35,7 300º 108,0 17,20 horas 

131
I – monoclonal 

tumor-associado 

anticorpos
 

4,49E-2 41,2 180º 108,0 2,67 dias 

111
In  2,85E-2 78,9 180º 72,0 47,90 horas 

111
In – HIG

 
2,44E-2 81,9 0º 90,0 17,67 horas 

111
In - monoclonal 

tumor-associado 

anticorpos
 

2,68E-2 80,1 180º 126,0 39,46 horas 

111
In - octreotide

 
2,86E-2 78,8 180º 144,0 31,65 horas 

113m
In  3,16E-2 51,9 180º 126,0 1,55 horas 

177
Lu 6,98E-3 8,2 180º 108,0 4,26 dias 

13
N 1,17E-1 38,6 180º 126,0 9,97minutos 

15
O  1,25E-1 34,4 0º 162,0 1,18 minutos 

15
O – água 1,17E-1 38,7 20º 108,0 1,18 minutos 

223
Ra 2,16E-2 75,4 180º 144,0 8,20 dias 

82
Rb 1,33E-1 35,9 180º 90,0 1,27 minutos 

186
Re 4,52E-3 8,0 180º 108,0 2,95 dias 

188
Re 2,52E-2 76,9 180º 108,0 13,63 horas 

75
Se- aminoácido 2,64E-2 88,6 180º 108,0 35,27 dias 
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Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
𝜞𝒃𝒐𝒅𝒚

mSv ⋅ 𝒎𝟐

GBq ⋅ 𝒉
 

Atenuação 

corporal 

(%) 

Ângulo 

prioritário 

de 

emissão 

(ϕ) 

Altura 

(cm) 

Meia-vida 

efetiva 

75
Se- bile acido

 
3,00E-2 87,1 0º 144,0 41,07 dias 

153
Sm  1,17E-2 51,9 180º 108,0 6,82 horas 

117m
Sn  1,88E-2 72,4 180º 108,0 4,66 dias 

99m
Tc  1,74E-2 47,6 20º 108,0 5,52 horas 

99m
Tc – apcitide 

 
1,57E-2 52,5 0º 108,0 6,02 horas 

99m
Tc –  colóides 

(intestino grosso)
 

1,46E-2 56,0 180º 126,0 6,02 horas 

99m
Tc –  colóides 

(intestino delgado)
 

2,23E-2 32,7 120º 54,0 6,02 horas 

99m
Tc – DMSA 

 
1,57E-2 52,7 180º 108,0 5,26 horas 

99m
Tc – DTPA 

 
1,60E-2 51,7 180º 108,0 5,79 horas 

99m
Tc – EC 

 
1,60E-2 51,7 180º 108,0 2,47 horas 

99m
Tc – ECD 

 
1,69E-2 49,1 0º 108,0 5,14 horas 

99m
Tc –furifosmin 

 
1,78E-2 46,2 0º 72,0 5,14 horas 

99m
Tc – HIG 

 
1,57E-2 52,6 0º 90,0 4,80 horas 

99m
Tc – HM-PAO 

 
1,61E-2 51,5 0º 90,0 5,67 horas 

99m
Tc – HIDA 

 
1,90E-2 48,8 0º 90,0 5,81 horas 

99m
Tc – MAA 

 
1,53E-2 53,8 180º 108,0 5,71 horas 

99m
Tc – MAG3 

 
1,60E-2 51,7 180º 108,0 5,71 horas 

99m
Tc – marcadores não 

absorvíveis
 

1,81E-2 45,5 0º 108,0 6,02 horas 

99m
Tc – MIBI, 

Sestamibi, Hexamibi 
 

1,71E-2 48,5 20º 90,0 4,80 horas 
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Radionuclídeo/ 

Radiofármaco 
𝜞𝒃𝒐𝒅𝒚

mSv ⋅ 𝒎𝟐

GBq ⋅ 𝒉
 

Atenuação 

corporal 

(%) 

Ângulo 

prioritário 

de 

emissão 

(ϕ) 

Altura 

(cm) 

Meia-vida 

efetiva 

99m
Tc –monoclonal 

tumor-associado 

anticorpos 
 

1,53E-2 53,9 180º 90,0 5,67 horas 

99m
Tc – Pertechnegas 

 
1,59E-2 52,0 0º 144,0 1,86 horas 

99m
Tc – pertecnetato

 
1,49E-2 55,0 0º 72,0 5,29 horas 

99m
Tc – fosfatos 

efosfonatos 
 

1,49E-2 55,2 0º 126,0 5,54 horas 

99m
Tc – erythrocytes 

 
1,55E-2 53,3 180º 108,0 5,45 horas 

99m
Tc – Technegas 

 
1,62E-2 51,3 0º 144,0 5,65 horas 

99m
Tc –tetrofosmin

 
1,75E-2 47,2 0º 90,0 4,80 horas 

99m
Tc –leukocytes 1,52E-2 54,3 180º 126,0 3,23 horas 

201
Tl 1,37E-2 42,2 0º 162,0 65,94 horas 

201
Tl – íon 

 
1,59E-2 33,2 20º 108,0 65,82 horas 

127
Xe – gás 2,87E-2 69,3 0º 162,0 

161,51 

minutos 

133
Xe – gás 3,91E-3 85,9 0º 162,0 

155,15 

minutos 

88
Y  3,02E-1 37,0 280º 144,0 1,00 dia 

90
Y  5,19E-3 74,0 300º 90,0 1,84 dias 

 

Desta forma, mostra-se a constante de taxa de dose corporal uma constante 

otimizada, pois traz consigo a atenuação do corpo humano. Estas informações foram 

desconsideradas até o momento pela comunidade científica, com exceção de dados para o 
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18
F. Esses dados são altamente importantes na dosimetria de pacientes, pessoas com material 

radioativo incorporado e para os IOEs.  

A atenuação em relação ao corpo humano variou entre 6,7% e 94,1%, para 
211

At e 

125
I, respectivamente, se comparado a Unger e Trubey (Unger e Trubey, 1982). Esse grande 

espectro de atenuação é devido, em grande parte, às meias-vidas físicas e biológicas dos 

radionuclídeos, ao espectro de energia e à biodistribuição do corpo humano.  

Como há uma grande variedade de valores de constantes de taxa de dose para um 

único radionuclídeo, a atenuação do corpo obtida neste trabalho não deve ser usada em 

conjunto com as outras constantes de taxa de dose encontradas na literatura, pois pode causar 

um erro no cálculo da dose. Desta forma, como medida de proteção radiológica, apenas os 

valores mais altos encontrados para constantes de taxa de dose corporalforam apresentados.  

O valor de 36% para atenuação do corpo para o radionuclídeo
18

F está de acordo com 

o AAPM Task Group108 (Madsen et al, 2005) e Unger e Trubey (Unger e Trubey, 1982)com 

exceção das moléculas FET, DOPA e FDG. Os dados de atenuação também discordam para 

11
C, 

13
N, 

15
O, 

64
Cu, 

68
Ga, 

82
Rb, 

124
I, pois a biodistribuição destes radionuclídeosou 

radiofármacos utilizados no diagnóstico de PET é diferente da biodistribuição 

doradionuclídeos 
18

F.  

Deve-se chamar a atenção para o fato que a atenuação do corpo humano não está 

apenas ligada à energia e partículas emitidas pelo radionuclídeo, como no caso do 
125

I e 
131

I, 

mas também ao tipo de radiação, como emissores beta ou alfa (como 
223

Ra e 
153

Sm) ou 

emissores de pósitrons, tais como 
64

Cu e 
11

C. Os dados sugerem que o espectro de radiação é 

tão importante quanto a biodistribuição e captação de cada órgão. 

A biodistribuição e a captação afetam a atenuação do corpo humano e o ângulo de 

prioridade da emissão da radiação corporal. A Tabela 6 mostrou que, para a maioria dos 

nuclídeos simulados, a maior contribuição de dose é no plano posterior, especialmente a 

180°. Foi possível constatar que os radionuclídeos com maior acúmulo no estômago, fígado e 

bexiga apresentam maior taxa de dose no plano frontal, a 0°. Portanto, a biodistribuição de 

radionuclídeos, em conjunto com a fisiologia humana, geralmente leva a doses mais altas no 

plano posterior. No entanto, existem outros ângulos de emissão prioritários (20°, 60°, 280°, 

300°, 340°) que fazem deste um tema instigante e múltiplo que deve ser estudado com maior 

atenção.  

Considerando os radiofármacos, é possível constatar que o fármaco influencia a 

biodistribuição e, consequentemente, na constante de taxa de dose corporal. Esta influência 

pode aumentar ou diminuir a taxa de dose, se compararmos os radiofármacos com o seu 
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radionuclídeo imediato. Para o 
11

C, encontramos variações de 2,5% a 12,6%. Concentrando-

se no
18

F, existem variações de 0,8 a 8,5%. No entanto, o melhor grupo para focar a análise é, 

sem dúvida, o 
99m

Tc, porque existem muitos radiofármacos com as mais variadas 

biodistribuições. Para o 
99m

Tc, há uma variação entre -14,4 e 28,2%.  

Este radiofármaco tem a maior variação entre o valor máximo e mínimo. É possível 

concluir que a maior constante de taxa de dose corporal é obtida quando a biodistribuição 

ocorrem em maior concentração em órgãos superficiais como seios, bexiga, estômago, 

sangue e intestinos. As taxas de dose mais baixas provêm de distribuições profundas de 

órgãos como o fígado, ossos e medula óssea. É claro que quando o radiofármaco é 

biodistribuído em vários órgãos, temos um valor de taxa de dose que varia muito pouco 

quando comparado ao valor do radionuclídeo.  

O ângulo de prioritário da radiação emitida e a altura da maior taxa de dose 

continuaram a variar e provou ser um assunto excitante de estudo. Descobrimos que os 

detectores perto da cabeça fantoma (144 e 162 cm) têm uma forte contribuição do cérebro, 

pulmões e fígado. Os detectores colocados a 108 e 126 cm tiveram uma maior contribuição 

dos rins, baço, estômago e bexiga. Além disso, os detectores a 90 e 72 cm tiveram 

contribuições de vários órgãos diferentes, como os rins, coração, fígado, baço, estômago, 

pâncreas, intestinos e bexiga. Os resultados mostram que os detectores inferiores tiveram a 

contribuição de numerosos órgãos. Para os detectores localizados perto da parte superior do 

fantoma, existe a contribuição de menos órgãos, para as altas doses observadas.  

Essas informações e dados podem ajudar os profissionais no cálculo da dose 

ocupacional, originada de pessoas com material incorporado. Por outro lado, acreditamos que 

é possível usar a meia-vida efetiva, juntamente com fatores de redução de dose para imagem 

e tempo de captação. De acordo com os resultados apresentados, é possível concluir que a 

biodistribuição do radionuclídeo e radiofármacos no corpo humano afeta a direção da 

radiação emitida e a taxa de dose.  

Ao combinar a meia-vida efetiva e a taxa de dose corporal constante, como mostrado 

acima, temos o conhecimento necessário para estimar a dose real dos radionuclídeos usados 

na medicina nuclear, e ajudar na dosimetria de membros do público irradiados por indivíduos 

com material radioativo incorporado. Como última observação, gostaríamos de salientar que 

os cálculos atuais também podem ser usados em situações diferentes do domínio da medicina 

nuclear, como em doses ou acidentes radiológicos não planejados, levando em consideração a 

constante de taxa de dose corporal. 
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4.3 O cálculo de blindagem para medicina nuclear 

 

 

O objetivo final deste trabalho é demonstrar uma metodologia analiticamente 

simples e otimizada para o cálculo de blindagem em instalações de medicina nuclear. Esta 

metodologia inclui o cálculo da taxa de dose emitida por uma mistura de fontes radioativas, o 

cálculo do fator de transmissão e o cálculo da espessura barreira. Como objetivo 

complementar será analisado a influencia da meia-vida efetiva na otimização da barreira 

calculada.  

Para expor a metodologia usaremos um cenário proposto, de acordo com a Figura 

26, para um serviço de medicina nuclear típico com: 01 sala SPECT, 01 sala PET, 01 sala de 

controle SPECT-PET, 01 sala de administração de radiofármacos, 03 Box PET para captação, 

01 sala de espera de pacientes injetados, 01 sala de estresse cardíaco, 01 radiofarmácia, 01 

sala de rejeitos radioativos, 02 sanitários para pacientes injetados e 01 suíte para terapia com 

radiofármacos.    
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Figura 26: Típico serviço de medicina nuclear. 
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Anteriormente, foi demonstrada toda a proposta referente a metodologia para o 

cálculo da taxa de dose semanal, para cada radionuclídeos. Desta forma, iniciaremos a 

discussão pertinente a como calcular a taxa de dose para cada sala e quais fatores de redução 

utilizar. Outro ponto abordado é a necessidade ou não da utilização da meia vida efetiva em 

cada sala. 

 

 Sala de administração de radiofármacos, Sala de estresse cardíaco, 

Radiofarmácia e Sala de rejeitos radioativos: 

 

Estas salas têm o cálculo simplificado, pois não serão utilizados fatores de redução. 

Deve-se ter em mente que a fonte estará dentro das salas citadas acima e a taxa de dose será 

calculada para as áreas vizinhas.  

Pela natureza da utilização destas salas, as fontes utilizadas não têm atenuação do 

paciente e não estão submetidas a quaisquer fatores de redução, nem tão pouco é possível 

utilizar as meias-vidas efetivas, sendo assim, deve ser utilizada a Equação 4 no cálculo da 

taxa de dose semanal. Também, é imprescindível alertar para o fato que as radiofarmácias 

recebem uma atividade superior à injetada nos pacientes, principalmente se os radionuclídeos 

forem emissores de pósitrons ou obtidos por geradores. Esta atividade superior que é 

manipulada dentro desta sala deve ser levada em consideração no cálculo da taxa de dose 

semanal. Além disso, a sala de rejeitos deve ser capaz de receber 100% da atividade 

remanescente ao final de um dia, onde não houve utilização de material radioativo em 

exames. 

 

 Sala de espera para pacientes injetados e Box PET: 

 

O paciente que está na sala de espera para pacientes injetados e nos Box PET está 

com material radioativo biodistribuído em seu corpo e, por isso, deve ser realizado o cálculo 

da taxa de dose com a Equação 7. De acordo com as definições, o fator RP (Eq. 5) deve ser 

utilizado, mas o FU ou FP não. Todos os demais itens da Equação 7 devem ser mantidos. 

 

 Banheiro para pacientes: 

 

Durante ou após o período de captação o paciente fará uso do sanitário pelo menos 
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uma vez. Desta forma, ao utilizar a Equação 7 no cálculo da taxa de dose semanal deve-se 

levar em consideração apenas o fator RP. Não é recomendada a utilização do fator FU ou FP. 

O tempo mínimo considerado para a utilização do sanitário deve ser de 6 minutos por 

paciente levando em consideração que um único paciente pode ir várias vezes ao sanitário.   

 

 Sala de exames SPECT e PET: 

 

Após o paciente aguardar por um período de tempo na sala de espera para pacientes 

injetados ou Box PET e utilizar o sanitário, ele será encaminhado para a sala de exames. 

Desta forma, ao utilizar a Equação 7 para o cálculo da taxa de dose deve-se atentar para o 

fato que o fator R utilizado deve ser o RtI, segundo o AAPM Task Group 108, com a meia-

vida física, pois o paciente não irá excretar o material radioativo na sala de exames. Além do 

RtI deve ser utilizado o FP (Equação 6), pois o paciente liberou no sanitário o material 

radioativo biodistribuído antes de ir para a sala de exames (Madsen et al, 2005). 

 

 Quarto e banheiro exclusivo para terapia com radionuclídeos: 

 

O paciente que realizará o tratamento de uma doença com radionuclídeo receberá a 

atividade diretamente no quarto e ficará internado por horas ou até dias. Sendo assim, ao 

utilizar a Equação 7 para o cálculo da taxa de dose, deve ser levado em consideração que não 

se devem utilizar os fatores FU e FP, mas deve ser utilizado o RP, pois o paciente estará 

eliminando o material radioativo de acordo com a meia-vida efetiva durante o tempo de 

internação.   

 

Neste trabalho foi determinada a constante de taxa de dose corporal e a meia vida-

efetiva para os 30 radionuclídeos e 57 radiofármacos de interesse da medicina nuclear, 

baseados na ICRP-128 e ICRP-53. Os resultados apresentados dispensam a utilização de um 

fator de atenuação corporal, como proposto por no AAPM Task Group 108 (Madsen et al, 

2005) para o 
18

F, pois em cada constante de taxa de dose corporal apresentada, aqui tem 

incorporada a atenuação corporal para cada radionuclídeo e radiofármaco. Desta forma, foi 

escolhido mostrar, neste item, a constante de taxa de dose corporal e a meia-vida efetiva 

somente para os radionuclídeos considerados no cálculo de blindagem proposto.  

A Tabela 5 mostra a constante de taxa de dose corporal e a meia-vida efetiva que 
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devem ser utilizados no cálculo de blindagem de serviços de medicina nuclear. 

 

Tabela 5. Constante de taxa de dose corporal e a meia-vida efetiva, para os radionuclídeos. 

Radionuclídeos 𝜞𝒃𝒐𝒅𝒚
mSv ⋅ 𝒎𝟐

GBq ⋅ 𝒉
 

Meia-vida 

efetiva 

211
At 5,71E-2 7,22 horas 

212
Bi 1,92E-2 55,69 min 

213
Bi

 
1,73E-2 42,78 min 

11
C 

 
1,34E-1 20,40 min 

51
Cr 4,13E-3 5,64 dias 

62
Cu 1,14E-1 8,85 min 

64
Cu 2,76E-2 12,06 horas 

67
Cu 9,61E-3 49,18 horas 

18
F 1,18E-1 70,70 min 

67
Ga 2,03E-2 69,18 horas 

68
Ga 1,24E-1 68,30 min 

166
Ho 3,80E-3 19,55 horas 

123
I 1,84E-2 11,73 horas 

124
I 1,20E-1 2,28 dias 

125
I 4,41E-3 4,62 dias 

131
I (diagnóstico) 5,00E-2 3,08 dias 

131
I (terapia) 4,91E-2 17,20 horas 

111
In 2,85E-2 47,90 horas 

113m
In 3,16E-2 1,55 horas 

177
Lu 6,98E-3 4,26 dias 

13
N 1,17E-1 9,97 min 

15
O 1,25E-1 1,18 min 
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Radionuclídeos 𝜞𝒃𝒐𝒅𝒚
mSv ⋅ 𝒎𝟐

GBq ⋅ 𝒉
 

Meia-vida 

efetiva 

223
Ra 2,16E-2 8,20 dias 

82
Rb 1,33E-1 1,27 min 

186
Re 4,52E-3 2,95 dias 

188
Re 2,52E-2 13,63 horas 

75
Se  2,64E-2 35,27 dias 

153
Sm 1,17E-2 6,82 horas 

117m
Sn 1,88E-2 4,66 dias 

99m
Tc 1,74E-2 5,52 horas 

201
Tl 1,37E-2 65,94 horas 

127
Xe – gás 2,87E-2 161,51 min 

133
Xe – gás 3,91E-3 155,15 min 

88
Y 3,02E-1 1,00 dia 

90
Y 5,19E-3 1,84 dias 

 

Ao analisar os dados apresentados, percebe-se que os valores das constantes de taxa 

de dose corporal para os radionuclídeos emissores β
+
 são inferiores aos apresentados no 

AAPM Task Group 108, pois estão incluídas as atenuações corporais para cada 

radionuclídeo, de acordo com a biodistribuição. O mesmo trabalho mostra os valores para a 

constante de taxa de dose para os radionuclídeos emissores β
+
, sem fornecer muitas 

informações para estas escolhas, e atribui uma atenuação corporal de 36% ao corpo humano - 

que foi baseada no trabalho de Snyder que apresenta um valor de 34% sem apresentar 

justificativa desta escolha (Madsen et al, 2005; Snyder et al, 1969).  

Desta forma, comparando as constantes de taxa de dose após a atenuação corporal 

para o 
18

F, podemos concluir que o valor apresentado neste trabalho é cerca de 28% maior 

que o apresentado por Madsen et al. Todas os dados e informações apresentados pela AAPM 

Task Group 108 foram teóricos e, pelas discordâncias demonstradas acima, foi simulado um 

cenário para validar a metodologia apresentada neste manuscrito (Madsen et al, 2005).  

Sendo assim, foi escolhido uma carga de trabalho de 37 GBq (1,0 Ci) de 
18

F, 18 
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GBq (0,50 Ci) de 
131

I e 111 GBq (3,0 Ci) de 
99m

Tc semanalmente. Simulamos uma sala de 

imagem com uma gama câmara de coincidência ,com a distância até a barreira de 2,0 metros, 

resultando em uma distancia total para cálculo de 2.3 metros. Para realizar este cálculo, foi 

suposto que os pacientes aguardaram por uma hora na sala de pacientes injetados e 

permaneceram também por uma hora na sala de exames. O fator de ocupação é igual a 1,0 e o 

limite de dose semanal é 20 µSv/semana.  

De acordo com o cenário mencionado acima, e utilizando a Equação 7, as 

espessuras, em mm de chumbo, seriam 16,6, 6,9 e 1,0 para o 
18

F, 
131

I e 
99m

Tc, 

respectivamente. Mas neste exemplo existe um emissor β
+
 logo, deve ser usada a equação de 

Archer, que produz um resultado de 20,0 mm de chumbo. A metodologia apresentada prevê 

que deve ser utilizado o maior valor de blindagem, embora nesta sala sejam utilizados 3 tipos 

de fontes (
18

F, 
131

I e 
99m

Tc).  

Desta forma, para o cenário utilizado e metodologia descrita deve ser utilizada a 

espessura de 20,0 mm de chumbo através das Equações5, 6, 7, 8 e 10 em conjunto com a 

tabela 7. O cenário proposto, em conjunto com a espessura de blindagem calculada acima, foi 

incluído em um arquivo de simulação previamente determinado no capítulo 3 e simulado pelo 

método de Monte Carlo, através do MCNPX v.2.7. Com tais parâmetros, e com a espessura 

de blindagem apresentada acima, a taxa de dose máxima é de 15,0 µSv/semana, valor que se 

mantêm dentro dos limites de dose semanal estipulado. Este resultado equivale a 75% da 

dose calculada manualmente através da equação de atenuação (I = I0 e
-µx

), que é de 20,12 

µSv/semana. Esse resultado valida a metodologia apresentada acima, mesmo com um erro de 

11% apresentado na simulação da constante de taxa de dose corporal e erro de simulação de 

5%.  

A diferença de 25% entre o valor simulado para o calculado, vem do fato que os 

radionuclídeos utilizados neste exemplo emitem valores menores que 100% para suas 

energias principais. O 
18

F emite 97% de fótons com energia de 511 keV, o 
131

I emite 95% 

para 364 keV e o 
99m

Tc emite 89%, para 140 keV. Desta forma, é fácil entender porque a 

simulação por MCNPX obteve uma taxa de dose menor do que a equação de atenuação, que 

considera emissões de 100% em cada uma dessas energias. 

Este é um resultado inesperado e contra intuitivo, mas foi comprovado pelas 

simulações com MCNPX e confirmado pelo cálculo algébrico. Somar as espessuras das 

blindagens seria um caminho normal e intuitivo. Este resultado está diretamente ligado ao 

coeficiente de atenuação linear de elementos mais energéticos da prática da medicina nuclear. 

Desta forma, uma camada semi-redutora para o 
18

F reduz a taxa de dose do 
99m

Tc a 10
-4

% do 
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original e a taxa de dose do 
131

I a 22%.  Todas as contribuições cruzadas entre as salas devem 

ser consideradas, embora não houvesse necessidade de considerá-lo no cenário proposto.  

No exemplo, havia uma mistura de radionuclídeos que inclui o 
18

F, mas a 

metodologia proposta engloba todos os radionuclídeos e não está condicionada a utilização de 

emissores β
+
 pela instalação. Outro fator preponderante é que as instalações sem PET e com 

gama-câmara de coincidência estão cobertas por esta metodologia, a partir de agora. Os 

profissionais que irão realizar os cálculos devem estar atentos à vivência da instalação, pois 

existe um ponto crítico no tempo de permanência do paciente na sala de pacientes injetados. 

Tais pacientes podem passar horas para realizar um exame cardíaco, por exemplo. O executor 

dos cálculos deve conhecer a rotina da instalação e entender que o correto dimensionamento 

do tempo de espera impacta diretamente na espessura da blindagem da sala de pacientes 

injetados.  

É importante notar que, ao implementar a meia-vida efetiva no fator F, se obteve 

valores muito próximos ao exposto no AAPM Task Group 108.  Para o cenário proposto, o 

AAPM Task Group 108 recomendaria a utilização de FU = 0,68 e ainda acrescentaria um 

fator 0,85 de eliminação do 
18

F, o que, em conjunto, significa uma excreção da ordem de 42% 

(58% se mantêm). Através da metodologia proposta, o fator FP deve ser utilizado com a 

meia-vida efetiva de cada radionuclídeo, o que gera uma excreção da ordem de 45% (55% se 

mantêm) para o 
18

F. Conclui-se, então, que a meia-vida efetiva foi bem empregada nos 

fatores de redução de dose R e F (Madsen et al, 2005). 

Um aspecto importante que deve ser considerado é a altura da blindagem necessária 

de uma parede que recebe a dose proveniente de uma pessoa com material radioativo 

incorporado. Podemos considerar uma premissa onde a distância do chão até o teto é de 3,5 

metros (típico) e uma pessoa está sentada a uma altura de 0,5 metro no andar superior. Para 

este exemplo, o 
18

F pode ser considerado, como é o radionuclídeo com a maior energia e 

carga de trabalho atualmente usada.  

Assim, considerando o piso superior como uma área não controlada e se há 10 cm de 

espessura de concreto entre os pisos, em consonância com o AAPM Task Group 108, a 

blindagem deve ter até 2,80 metros de altura. Se houver 15 cm de concreto entre os pisos, 

será necessário implantar uma proteção até os 2,0 metros de altura. Portanto, é importante 

notar que a altura a ser protegida é totalmente dependente da altura entre os pisos e a 

espessura do concreto que divide os pisos. Isso demonstra que há necessidade de interpolação 

exponencial para casos práticos. 

A princípio, o resultado da taxa de dose semanal a partir do cálculo realizado com a 
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equação de atenuação causou estranheza, mas a simulação por Monte Carlo utilizando o 

MCNPX corroborou os cálculos manuais e demonstrou que apenas a utilização da maior 

espessura dentre todos os radionuclídeos será suficiente para atenuar a radiação e levar a taxa 

de dose a níveis inferior aos limites estipulados.   

Os resultados da metodologia proposta neste trabalho lançam uma luz em um 

segmento pouco explorado cientificamente. Primeiro demonstra que as instalações de 

medicina nuclear sem PET têm uma carga de trabalho suficiente para necessitarem de 

blindagem. Outro ponto abordado foi à utilização de múltiplos radionuclídeos em conjunto na 

mesma instalação e a obtenção de uma metodologia eficaz na proteção. 
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Capítulo 5 

 

 

5.   Conclusões 

 

 

O presente trabalho introduziu uma constante de taxa de dose corporal otimizada 

(𝛤𝑏𝑜𝑑𝑦 ), que traz consigo a atenuação do corpo humano. Estes dados foram negligenciados até 

agora, com exceção do 
18

F. No entanto, esses dados são extremamente importantes no cálculo 

da dose de pacientes ou pessoas, com incorporação de radionuclídeos e radiofármacos. As 

constantes de taxa de does corporal foram obtidas para 30 radionuclídeos e 57 radiofármacos 

e são expressas em mSv×m²×GBq
-1

×h
-1

. Observamos uma atenuação em relação ao corpo 

humano entre 6,7% e 94,1% para 
211

At e 
125

I, respectivamente, em comparação com Unger e 

Trubey. Esta faixa de atenuação é devido aos espectros de energia, captação e biodistribuição 

do radionuclídeo no corpo humano. Uma vez que existe uma grande variedade de valores 

constantes da taxa de dose para um único radionuclídeo, a atenuação do corpo obtida neste 

trabalho não deve ser utilizada em conjunto com as outras constantes de taxa de dose 

apresentadas na literatura, pois isso irá acarretará um erro no cálculo da dose. Desta forma, 

por razões de radioproteção, apenas os valores mais altos encontrados para a constante de 

taxa de dose corporal foram mostrados. Os fantomas de voxel, masculino e feminino, foram 

comparados entre si e ficou claro que o fantoma de voxel feminino absorve mais a radiação. 

Sendo assim, foi decidido utilizar nas simulações apenas o fantoma masculino, pois sua 

utilização acarretará em maior proteção radiológica. 

Chamamos a atenção para o fato de que a atenuação do corpo humano não está 

apenas ligada à energia e à energia das partículas emitidas pelo radionuclídeo. Os dados 

sugerem que o espectro de radiação é tão importante quanto à biodistribuição e a captação de 

cada órgão. A biodistribuição e a captação afetam, diretamente, a atenuação do corpo humano 

e o ângulo prioritário de emissão da radiação corporal. Mostramos que, para a maior parte 

dos nuclídeos simulados, existe uma maior contribuição de dose no plano posterior, 

especialmente 180º. Observamos que os radionuclídeos com maior captação no estômago, 

fígado e bexiga têm uma taxa de dose maior no plano frontal, a 0º. Portanto, acreditamos que 

a biodistribuição do radionuclídeo em conjunto com a fisiologia humana, que proporciona 
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uma maior acumulação de gordura na parte frontal, geralmente leva a doses mais elevadas no 

plano posterior. No entanto, existem outros ângulos de emissão prioritários (20º, 60º, 280º, 

300º, 340º), o que torna este assunto um ponto duvidoso que deve ser estudado com maior 

atenção e profundidade.  

Ficou nítido que a biodistribuição do radionuclídeo no corpo humano afeta a direção 

da radiação emitida, a taxa de dose e a altura de maior taxa de dose. Observa-se que a 

constante de taxa de dose corporal determinada nesse estudo também pode ser empregada em 

outras situações além da medicina nuclear, tais como os acidentes radiológicos não 

planejados além de outros processos que busquem a otimização da dose de pacientes, 

trabalhadores ou indivíduos do público, levando em consideração a constante de taxa de dose 

corporal. 

Como objetivo principal deste trabalho foi discutido cada sala de uma instalação de 

medicina nuclear. Baseado no AAPM Task Group 108 foi estudado as equações para o 

cálculo da taxa de dose, as equações para o cálculo da espessura da blindagem e os fatores de 

redução de dose. Inserimos nos fatores R e F a meia-vida efetiva, pois é esta meia-vida que 

um material radioativo obedece quando inserido em um meio biológico. Foi proposto um 

cenário com uma instalação de medicina nuclear típica e com uma carga de trabalho para os 

radionuclídeos mais utilizados na atualidade: 
99m

Tc, 
18

F e 
131

I. Tratou-se, então, de apresentar 

a equação para o cálculo da taxa de dose para as salas onde não há pacientes injetados onde 

não são utilizados fatores de redução de dose e tão pouco a meia-vida efetiva. 

Consequentemente, foi apresentada a equação para o cálculo da taxa de dose das salas onde 

haverá a circulação de pacientes injetados. Além disso, todas estas salas foram detalhadas de 

forma a estar bem definido quais fatores de redução devem ser utilizados e se a meia-vida 

efetiva deve ser inserida a algum desses fatores. 

     Na sequência foram apresentadas as equações para o cálculo da espessura da 

blindagem para uma mistura de radionuclídeos. A metodologia proposta diz que apenas a 

maior espessura calculada, para um único radionuclídeo de uma mistura, deve ser utilizada. 

Ao final da determinação desta espessura, a taxa de dose deve ser conferida a partir da 

equação de atenuação. O cenário proposto, em conjunto com sua carga ,foram submetidos às 

equações apresentadas na metodologia e, após a determinação da espessura ideal, todo o 

cenário foi inserido em um arquivo de simulação por MCNPX, respeitando toda a 

metodologia empregada para a determinação da constante de taxa de dose.  

Os resultados demonstram que a metodologia proposta funciona muito bem para a 

determinação da espessura da blindagem. Além disso, a utilização da meia-vida efetiva 
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coincide com valores apresentados pelo AAPM Task Group 108. As doses simuladas via 

MCNPX, após o cálculo da espessura necessária para a blindagem, demonstra uma taxa de 

dose abaixo do limite de dose. Esta metodologia e os dados apresentados, ajudam os 

profissionais da área no cálculo da taxa de dose operacional originados de pessoas com 

material radioativo biodistribuido, podendo o profissional otimizar as doses e obter a 

espessura mínima para a blindagem da instalação de medicina nuclear. Também fica 

demonstrada a eficácia da utilização da meia-vida efetiva, em conjunto com os fatores de 

redução de dose (R e F) e sem prejuízo à proteção radiológica. 

Por fim, fica nítida a necessidade de aprofundar a pesquisa sobre o comportamento do 

coeficiente de atenuação linear ou dos fatores da equação de Archer (α, β, γ), quando se trata 

de fontes multi-energéticas biodistribuidas no corpo humano. É importante entender como 

este fenômeno acontece, para que possa ser descrito e utilizado de forma a melhorar a 

proteção radiológica das instalações de medicina nuclear. Outros fatores de extrema 

importância são: a relação entre a espessura de concreto na laje das salas e a altura da 

blindagem da parede, o estudo da diferenças físicas entre fantomas masculinos, femininos e 

infantis nas isodoses e taxas de dose corporais, as aplicações em dosimetria de IOEs e 

emergências radiológicas, além do estudo de formas computacionais para a realização do 

cálculo de blindagem em medicina nuclear. Estes assuntos são de extrema importância, pois 

afeta a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo que trabalham com medicina nuclear 

ou são acompanhantes de pacientes. 
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