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RESUMO 

 

A demanda das modalidades de imagem funcional para diagnósticos, 

terapias, testes de acompanhamento de patologias e avaliação de recorrência 

de câncer foi acompanhada pelo crescimento de serviços de medicina nuclear 

existentes em território nacional, que conta com mais de 50 procedimentos 

clínicos diferentes utilizando diversos radiofármacos. De acordo com a 

legislação brasileira, os trabalhadores ocupacionalmente expostos devem ser 

obrigatoriamente monitorados, de forma individual, a partir de dosímetros 

posicionados sobre o ponto mais exposto do tórax. Sendo os dosímetros de 

extremidades apenas recomendados em atividades onde as doses nas mãos 

podem ser mais elevadas que no tórax, em geral são utilizados dosímetros do 

tipo pulseira dosimétrica apesar destes trabalhadores terem as pontas dos 

dedos indicador e médio mais expostas que o pulso. Além disso, o cristalino 

ainda não é monitorado. Para a avaliação dosimétrica de extremidades e do 

cristalino de trabalhadores inseridos em procedimentos de Tomografia por 

Emissão de Pósitrons utilizando o radiofármaco 18F-FDG, foi implementado em 

código Monte Carlo Geant4, um fantoma geométrico de antebraço e mão com 

dimensões de homem padrão junto ao fantoma geométrico ADAM. Foram 

obtidos valores para Dose Equivalente em 45 diferentes pontos – entre mãos 

dominante, não dominante e cristalino - para procedimento de administração do 

radiofármaco, com a utilização de blindagem para seringa de injeção, e 

fracionamento de doses. Os dados obtidos através da simulação foram 

analisados segundo limites de dose estabelecidos pela norma da CNEN NN-

3.01 de 2014. Medições com pulseiras dosimétricas podem subestimar em até 

40 vezes as doses equivalentes nas pontas dos dedos, podendo o trabalhador 

ultrapassar o limite de dose anual. 

 

 

 

Palavras-Chave: Geant4; fantoma geométrico; 18F-FDG, Tomografia por 

Emissão de Pósitrons. 
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ABSTRACT 

 

 

The demand for functional imaging modalities for diagnoses, therapies, 

follow-up tests for pathologies and evaluation of cancer recurrence was 

accompanied by the growth of nuclear medicine services overall in our country, 

which has more than 50 different clinical procedures using several 

radiopharmaceuticals. According to Brazilian legislation, occupationally exposed 

workers must be monitored, individually, from dosimeters positioned in an 

exposed point in the thorax. Since extremities dosimeters are only 

recommended in activities where doses in the hands may be higher than in the 

chest, wristband dosimeters are generally used, although these workers have 

the index and middle fingertips more exposed than the wrist. In addition, the 

lens in the eye is not yet monitored. For the dosimetric evaluation of the 

extremities and the lens in the eye of professionals working with Positron 

Emission Tomography procedures using the 18F-FDG radiopharmaceutical, a 

geometric phantom of a forearm and a hand with standard human dimensions 

was implemented in Monte Carlo Geant4 code with the geometric phantom 

ADAM. Data were obtained for Equivalent Dose in 45 different points - between 

dominant, non-dominant hands and lens of the eye - for radiopharmaceutical 

administration procedure, with the use of injection syringe shielding, and dose 

fractionation. The data obtained through the simulation were analyzed 

according to the dose limits established by CNEN Standard NN-3.01 of 2014. 

Measurements with dosimetric wristbands may underestimate up to 40 times 

the equivalent doses at the fingertips, and the worker may exceed the annual 

dose limit 

 

 

 

 

 

Keywords: Geant4; Geometric Phantom; 18F-FDG, Positron Emission 

Tomography.
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO), a Medicina Nuclear 

(MN) pode ser definida como sendo uma disciplina que engloba todas as 

aplicações médicas de materiais radioativos no tratamento, diagnóstico e 

investigação médica, à exceção de fontes seladas de radiação em radioterapia 

(LIMA, 2008).  

A medicina nuclear, como uma especialidade multidisciplinar – já que 

para além da medicina engloba áreas como a física, farmácia, biologia, 

química, ciência computacional e todos os ramos da engenharia dedicados a 

instrumentação -, desenvolve e utiliza equipamentos e radionuclídeos para 

estudos de processos fisiológicos em procedimentos diagnósticos não 

invasivos, tratamento e determinação/classificação do estadiamento de 

doenças. Inúmeras práticas de radiodiagnóstico e radioterapia usando 

radiofármacos merecem uma avaliação detalhada da exposição de 

trabalhadores inseridos em práticas de Medicina Nuclear (LIMA, 2008; NRC & 

CSSNM, 2007). 

Segundo Ziessman, et al. (2014), a maioria dos radiofármacos é uma 

combinação de um radionuclídeo e uma molécula biologicamente ativa, que 

permitem a detecção externa, além da determinação da sua localização e 

distribuição biológica. Entre os radionuclídeos utilizados neste campo, 

podemos citar o uso do 153Sm associado ao EDTMP (etileno-diamino-

tetrametilenofôsfonico) no combate a dor metastática difusa; o 131I na forma de 

iodeto ou ligado a moléculas de MIBG (meta-iodo-benzil-guanidina), o 90Y, o 

111In, o 123I, o 99mTc, o 201Tl, e o 67Ga na forma de citrato, em práticas de 

cintilografia. Para produção de imagens em procedimentos de Tomografia por 

Emissão de Pósitrons (PET) destaca-se o 18F marcando a desoxiglicose (IAEA, 

2006; ZIESSMAN et al., 2014). 

O uso da fluordesoxiglicose (FDG) marcada com o radioisótopo 18F em 

procedimentos de Tomografia por emissão de pósitrons (PET) foi introduzido 
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no Brasil em meados da década de 80 como técnica in vivo para obtenção de 

imagens metabólicas do corpo humano. A diferença no consumo da glicose 

entre células malignas e aquelas pertencentes a tecidos normais permite a 

detecção da doença por 18F-FDG no PET. O PET e mais particularmente o 

PET/CT - Tomografia por emissão de pósitrons (PET)  associada à Tomografia 

Computadorizada (CT) de qualidade diagnóstica -, conseguiram associar a 

sensibilidade metabólica e resolução espacial à uma correlação anatômica, 

possibilitando maior precisão na localização e detecção de lesões. Assim, o 

equipamento PET/CT vem sendo amplamente utilizado para o diagnóstico, 

estadiamento e reestadiamento de diversos tipos de câncer (BITENCOURT et 

al., 2014; CARMARGO, 2005; SOARES-JUNIOR et al., 2010). 

Uma vez inserido como radiotraçador, de maneira invasiva no corpo 

humano, o 18F decai a partir da emissão de uma partícula β+ - ou pósitron. Os 

pósitrons emitidos convertem toda a sua massa em energia eletromagnética1, 

gerando fótons que percorrem trajetórias opostas formando um ângulo de 180o 

entre si.  A energia dos fótons de aniquilação (511 keV) gerados pelos 

pósitrons do radionuclídeo18F - utilizado em procedimentos de Tomografia por 

Emissão de Pósitrons - é 3,65 vezes superior a energia dos fótons gerados 

pelo 99mTc (140 keV) e 1,4 vezes maior que os gamas produzidos pelo 131I. Os 

profissionais em Medicina Nuclear que se encontram envolvidos em atividades 

ligadas a emissores de alta-energia, são considerados como um grupo de 

maior exposição à radiação (BIXLER et al., 1999; ELGLAND, 2018). 

Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), as últimas 

duas décadas, foram acompanhadas pela crescente demanda das 

modalidades de imagem funcional para diagnósticos, terapias, testes de 

acompanhamento de patologias e avaliação de recorrência de câncer (IAEA, 

2008). Segundo dados da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

com mais de 430 serviços de medicina nuclear existentes em território 

nacional, mais de 50 procedimentos clínicos diferentes utilizando radiofármacos 

são realizados, resultando em aproximadamente 3 milhões de pacientes 

atendidos anualmente em todo o Brasil e inúmeros profissionais envolvidos nas 

                                                
1
 Sempre que uma antipartícula interage com a sua respectiva partícula (no caso pósitron-

elétron) ocorre o aniquilamento das duas entidades com emissão de pelo menos dois fótons 
(radiação eletromagnética) para haver conservação de energia e momento linear no processo. 
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diversas práticas que envolvem procedimentos com radio-emissores de alta 

energia. (SANTOS-OLIVEIRA, 2010; CNEN, 2019).  

As Normas de radioproteção estabelecidas pelas Autoridades 

Regulatórias estabelecem que os riscos radiológicos decorrentes do uso de 

materiais radioativos devem ser avaliados previamente, na fase de 

licenciamento da instalação, de forma que haja uma clara justificativa da 

prática. Além disso, dependendo dos riscos associados, os trabalhadores 

envolvidos devem ser monitorados rotineiramente ou apenas em situações 

especiais onde houver suspeita de ocorrência de incorporações acidentais. 

A manipulação de fontes radioativas (seladas ou não) pelos profissionais 

de Medicina Nuclear apresenta riscos de exposição externa e interna, neste 

último caso, como resultado da inalação de produtos gasosos ou ingestão 

acidental. A avaliação da exposição dos trabalhadores requer a aplicação de 

técnicas de monitoração externa e interna (medidas in vivo e in vitro) para 

quantificação da incorporação e o cálculo da dose efetiva. A utilização de 

técnicas avançadas de monitoração representa um importante subsídio para a 

avaliação da exposição ocupacional nas Instalações e a consequente redução 

das doses individuais. 

De acordo com o Basic Safety Standard (BSS) no 115, da Agência 

Internacional de Energia Atômica (IAEA, 1996), o responsável pela Instalação 

deve identificar os trabalhadores sujeitos a risco de exposição externa e 

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

sejam submetidos à monitoração apropriada, de forma a demonstrar a eficácia 

das medidas de radioproteção implementadas e a manter as doses individuais 

tão baixas quanto possível.  

As simulações computacionais desempenham um papel chave em 

Medicina Nuclear, com aplicações que incluem o design de um equipamento, a 

reconstrução tomográfica de imagens, e a otimização de protocolos. Em 

estudos dosimétricos, simuladores virtuais – ou fantomas – podem reproduzir 

características anatômicas humanas e ser definidos com o uso de formulações 

matemáticas geométricas ou volumes digitais, os chamados voxels.  (SANTIN 

et al., 2003; DARTORA, 2017).  

A simulação de Monte Carlo (MC) pode ser considerada uma excelente 

ferramenta de otimização desta prática ao permitir a criação de um modelo que 
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seja o mais próximo possível de um sistema real, possibilitando a revisão da 

utilização correta de monitores pessoais e, a partir do momento em que obtém 

resultados com alta precisão estatística em um curto espaço de tempo, 

podendo fazer variações de diferentes parâmetros que, em muitos casos, não 

podem ser facilmente mensuráveis em um experimento real. 

O código Monte Carlo Geant4 (Agostinelli, 2003 e Allison et al., 2006) é 

um pacote de software para a simulação do trânsito de partículas pela matéria 

desenvolvido no Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). Ele 

possui um conjunto completo de recursos, incluindo a reconstrução de 

trajetórias, definição de geometrias e definição e uso de diversos modelos 

físicos. A simulação engloba uma ampla gama de processos físicos, incluindo 

processos eletromagnéticos, óticos e hadrônicos, um vasto conjunto de 

partículas, materiais e elementos e um alcance de energia do eV ao TeV. O 

pacote é o resultado de uma colaboração mundial de físicos e engenheiros de 

software, e explora tecnologias de programação orientada a objeto, sendo 

implementado na linguagem de programação C++, com versões para o 

ambiente Windows, Unix e Linux. Seu uso encontrou aplicações, dentre outros, 

em física de partículas, física nuclear, desenho de aceleradores, engenharia 

espacial e física médica. 

O elevado número de pacientes, submetidos a exames em medicina 

nuclear, e profissionais, envolvidos nesta prática, justifica esforços 

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

dos riscos radiológicos inerentes a esta prática. 

Em procedimentos de administração de radiofármacos com a utilização 

de seringa de injeção, o ambiente no qual este trabalhador é inserido não pode 

ser considerado como um campo de radiação homogêneo no entorno da 

seringa. Sendo assim, para caracterizar o cenário seria necessário fazer um 

volume muito grande de medições, e deste modo, a simulação fornece 

subsídios para que, a partir da medição de dose em alguns pontos específicos 

as doses em outras regiões possam ser estimadas. 

Estudos como Carnicer et al. (2011), Hudzietzova et al. (2016), Kubo & 

Maurício (2014) e Merce et al. (2011), mostram que doses em extremidades de 

trabalhadores de Medicina Nuclear inseridos em procedimentos PET com 
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administração e fracionamento de dose do radiofármaco 18F-FDG podem 

apresentar-se próximas ao limite de dose recomendado pela CNEN (2014). 

Pensando nisso, foi desenvolvido um fantoma geométrico de mão e 

antebraço, definido a partir de uma simples configuração de ângulos para 

articulações em suas falanges – o que permite investigações em qualquer 

posicionamento que exija apenas a maleabilidade dos dedos, como é o caso 

de procedimentos que utilizem seringa de injeção. O fantoma matemático 

desenvolvido foi validado em uma montagem simplificada.  

Junto ao fantoma de mão e antebraço, foi implementado o fantoma 

ADAM – um fantoma antropomórfico de homem padrão – para uma avaliação e 

estimativa de dose em cristalino e extremidades de trabalhadores de Serviços 

de Medicina Nuclear de forma concomitante. O fantoma ADAM possui seu 

corpo e órgãos descritos por expressões matemáticas que representam 

cilindros, elipses, esferas, cones, dentre outros, além de combinações entre 

estes sólidos (KRAMER et al., 2004). 

 

 

  1.1. Objetivos 

 

O principal objetivo deste trabalho é obter informações sobre a 

distribuição de dose em extremidades e cristalino - a partir de simulação 

matemática em código Monte Carlo Geant4 - de indivíduos ocupacionalmente 

expostos (IOE) em procedimentos de Tomografia por Emissão de Pósitrons 

(PET/CT), decorrente da manipulação do radiofármaco 18F-FDG. 

 

 

1.1.1 Objetivos específicos 
 

 

• Construção de um fantoma de mão e antebraço articulado em código 

Monte Carlo Geant4, para avaliação de dose em extremidades; 

• Implementação do fantoma ADAM, junto ao fantoma de mão e antebraço, 

para avaliação de dose em cristalino; 
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• Obtenção e análise de resultados para o radionuclídeo 18F em práticas de 

fracionamento de doses e administração do radiofármaco.



CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

 

2.1. A tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) 

 

 

É a partir de meados do século XIX que avanços na Física e tecnologia 

permitiram à Medicina acesso a metodologias que possibilitassem a produção 

de imagens. As imagens médicas podem ser definidas como representações 

planas, acessíveis ao órgão da visão, de uma região ou órgão de estudo, que 

pode ser obtido através de técnicas de emissão, projeção ou avaliação indireta 

(LIMA, 2008). 

 A tomografia por emissão de pósitrons, realizada com a aquisição 

simultânea – ou em coincidência - de dois fótons gerados a partir da 

aniquilação de um pósitron, é um exemplo de técnica utilizada para obtenção 

de imagens médicas fisiológicas representando distribuições de agentes 

radioativos dentro do corpo. A informação fornecida pelo PET mostra-se 

relevante na detecção precoce e diagnóstico de processos patológicos e lesões 

funcionais (LIMA, 2008; POZZO, 2005). 

 Contudo, as primeiras tentativas de se obter informações médicas sobre 

tumores cerebrais se deu em 1951 no Hospital Geral de Massachusetts (MGH), 

a partir do desenvolvimento de detectores de iodeto de sódio dopados com 

tálio, que eram colocados em lados opostos da cabeça do paciente (NUTT, 

2002; ROBILOTTA, 2006). 

 Somente na década de 60 foi desenvolvida uma técnica para construção 

de imagens fornecidas a partir da detecção de fótons em tomógrafos. É com o 

desenvolvimento desta tecnologia que um Scanner CT poderia construir 

imagens a partir de algoritmos baseados em equações randômicas. Contudo, 

somente uma década mais tarde é que foi desenvolvida uma técnica para 

geração de imagens de metabolismo do sangue a partir de um radioisótopo do 

oxigênio.  
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 Segundo Nutt (2002), somente em 1973 o Laboratório Nacional de 

Brookhaven, nos Estados Unidos, construiu o primeiro tomógrafo em anel 

(figura 1), mas sem imagens de cortes verdadeiras devido a limitada 

amostragem, falta de um algoritmo de reconstrução de imagem e correção de 

atenuação adequados. Com adequações no algoritmo de reconstrução de 

imagem, mas ainda com falta de uma correção de atenuação o primeiro 

tomógrafo PET – chamado PET I - é então construído na Universidade de 

Washington, no mesmo ano.   

 

 

Figura 1. Primeiro tomógrafo em anel construído em 1973, composto por 32 detectores (NUTT, 
2002). 

 

 
Em dezembro de 1973 o equipamento PET II começou a ser construído, 

sendo finalizado em janeiro de 1974. Desta vez com design hexagonal e 24 

detectores de iodeto de sódio dopado com tálio - NaI(TI) -, detecção 

coincidente, correção de atenuação e reconstrução de imagem utilizando 

algoritmo adequado. Apenas um mês depois foi construído o PET II ½, que ao 

contrário do PET II, possuía um orifício no seu centro e detectores conectados 

a uma mesa controlada por computador, o que permitiria a rotação de fantomas 

e animais para obtenção de dados. Contudo, estes dois tomógrafos só 

permitiram a obtenção de imagens de fluxo sanguíneo e metabolismo de 

animais.  

A partir de 1974 estudos foram realizados para a construção de um novo 

tomógrafo – o PET III – que seria composto por um total de 48 detectores de 
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NaI(Tl) em um arranjo hexagonal, além de uma combinação linear de 

movimentos dos detectores e de uma cama, e realizar a construção e exibição 

de imagens (figura 2). As primeiras imagens de fluxo sanguíneo, oxigênio e 

fluxo da glicose obtido com o 18F neste tomógrafo são consideradas as 

primeiras imagens humanas geradas a partir de um tomógrafo PET (figura 3). 

Estes eventos são considerados os precursores do desenvolvimento do 

tomógrafo PET moderno (Figura 4).  

 

 

 

Figura 2. Da esquerda para direita: Tomógrafos PET II, PET II 1/2 e PET III (NUTT, 2002). 

 

 

 

 
 

Figura 3. Primeiras imagens humanas realizadas por um tomógrafo PET, para fluxo de 
sangue, oxigênio e metabolismo da glicose em uma publicação, utilizando algoritmo de 

projeção (NUTT, 2002) 
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Figura 4. PET Scanner moderno. (MEDICALEXPO, 2019) 

 

 

 

2.1.1 Princípio básico de funcionamento de um tomógrafo PET 
 

 

  

A Tomografia por Emissão de Pósitrons é uma técnica utilizada para 

fornecimento de imagens a partir de compostos marcados com radioisótopos 

emissores de pósitrons. Segundo Pozzo (2005), a produção de imagens em um 

tomógrafo PET ocorre a partir da detecção em coincidência de fótons de alta 

energia, oriundos da aniquilação dos pósitrons de decaimento de um 

radionuclídeo (figura 5).  

 

 

Figura 5. Tomógrafo PET e aquisição de imagens a partir da detecção de fótons de 
aniquilação. (PIERRO, 2003) 
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Dois fótons são estabelecidos como coincidentes se forem contados 

dentro de um mesmo intervalo de tempo denominado tempo de resolução do 

cintilador, o qual define a janela de coincidência. Alguns tomógrafos PET 

utilizam uma janela de coincidência da ordem de 10 a 12 nanosegundos 

(POZZO, 2005; ROBILOTTA, 2006). 

A energia dos fótons de aniquilação é absorvida total ou em parte, pelos 

cristais de cintilação dos detectores, através do efeito fotoelétrico, dando 

origem a fótons na faixa da luz visível, que são convertidos em sinais elétricos 

através dos tubos fotomultiplicadores que compõe a eletrônica do tomógrafo. A 

detecção destes fótons carrega a informação de sua trajetória de propagação 

(POZZO, 2005).  

Um PET scanner detectará de 106 a 109 decaimentos, já que é a 

quantidade de eventos necessária para produzir uma imagem significativa da 

distribuição do radionuclídeo presente no corpo. Estes eventos – ou 

decaimentos - serão reconstituídos pelo tomógrafo a partir de algoritmos 

matemáticos, resultando em uma imagem tridimensional. Os pósitrons emitidos 

a partir do decaimento dos radionuclídeos, rapidamente perdem energia 

cinética devido a interações inelásticas com os átomos constituintes do tecido, 

onde a maior parte de sua energia é dissipada, podendo se combinar com um 

elétron e formar um átomo análogo ao hidrogênio – onde o próton constituinte 

de seu núcleo é substituído por um pósitron, formando um positrônio. Este 

estado ocorre apenas durante 10-10 segundos antes do processo de 

aniquilação, onde a massa do elétron e do pósitron é convertida em energia 

eletromagnética. Devido ao pósitron e ao elétron estarem quase em repouso 

quando isso ocorre, a energia liberada provém em grande parte devido à 

massa dessas partículas, o que pode ser explicado a partir da equivalência de 

massa-energia de Einstein (equação 2.1) (PHELPS, 2006): 

 

E=m. c2=me. c2+mp .c2 (2.1.) 

 

Onde me é a massa do elétron, mp é a massa do pósitron e c é a 

velocidade da luz (3 x 108 m/s). Inserindo os dados da tabela 1 na equação 2.1, 
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obteremos o valor de 1,022 MeV para a energia liberada. Esta energia está 

relacionada aos fótons gerados pela aniquilação elétron-pósitron. 

 

Tabela 1. Valores de massa e carga (PHELPS, 2006) 

 

 
Próton (p) Nêutron (n) Elétron (e-) Pósitron (e+) 

Massa 1,6729E-27 kg 1,6749E-27 kg 9,1E-31 kg 9,1E-31 kg 

Carga +1,6E-19 C 0 - 1,6E-19 C +1,6E-19 C 

 

Devido à conservação de momento e energia, não é possível a 

aniquilação pósitron-elétron gerar um único fóton, sendo então emitidos dois 

fótons simultaneamente em sentidos opostos (formando um ângulo de 180º 

entre si) e energias iguais a 511 keV (ou 1,022 MeV/2) cada. O processo de 

aniquilação de pósitrons é de extrema importância para a tecnologia PET. Em 

primeiro lugar, os fótons gerados pelo processo de aniquilação são altamente 

energéticos, o que possibilita que a maior parte deles seja capturada por 

detectores externos ao corpo. Além disso, devido à geometria precisa em que 

são gerados, os fótons, ao serem detectados e localizados externamente, 

possibilitam o posterior posicionamento da aniquilação. Como o ponto de 

aniquilação é bem próximo do ponto de emissão, o posicionamento dá uma 

boa percepção de onde estava instalado o material radioativo no corpo 

(PHELPS, 2006). 

Como os radionuclídeos comumente utilizados no PET possuem meia 

vida extremamente curta (tabela 2), a solução utilizada para produção e 

marcação de moléculas está no desenvolvimento de cíclotrons para PET. O 

radionuclídeo produzido, após sintetizado, é administrado por via endovenosa 

em um mamífero para produção de imagens. A forma como o radiofármaco se 

distribui pelo corpo estará de acordo com suas propriedades bioquímicas. 

(PHELPS, 2000; POZZO, 2005) 

Segundo Robilotta (2006), devido à meia-vida curta dos radionuclídeos 

pósitron emissores e o alto custo de implantação da tecnologia PET, apenas 

nos anos 90 este tomógrafo passou a fazer parte da rotina de clinicas 
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nucleares nos países desenvolvidos, com o uso do 18F como traçador no lugar 

do 14C, utilizado inicialmente.  

 

 
Tabela 2. Principais Pósitrons Emissores para PET (ROBILOTTA, 2006; EGLAND, 2018). 

 

Radionuclídeo Símbolo 
T1/2 
(min) 

Energia 
Máxima (MeV) 

Alcance Máximo 
na água (mm) 

Carbono-11 11C 20,3 0,959 5,0 

Nitrogênio-13 13 N 9,96 1,197 5,4 

Oxigênio-15 15O 2,07 1,738 8,2 

Flúor-18 18F 109,8 0,650 2,4 

Gálio-68 68Ga 68 1,899 9,4 

Rubídio-82 82Rb 1,3 3,350 15,6 

 

 

 

 

2.1.2. O uso da Tecnologia PET no Brasil. 
 

 

 A tecnologia PET foi introduzida no Brasil somente no ano de 1998 com 

a utilização de tomógrafos PET/SPECT, o que permitiria o uso contínuo da 

câmara na ausência do radiofármaco 18F-FDG.  Somente no ano de 2002 foi 

incorporado ao sistema de saúde brasileiro o uso da tecnologia PET dedicada. 

O primeiro equipamento PET dedicado foi instalado - assim como o tomógrafo 

PET/SPECT - no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor), em substituição ao sistema 

PET/SPECT. (ROBILOTTA, 2006) 

Segundo Viana & Silva (2010), a partir deste momento e até o final de 

2003, o Brasil já contava com quatro equipamentos PET, instalados além do 

Incor, em estabelecimentos da rede privada de saúde. Nos anos seguintes 

essa tecnologia continuou se difundindo em outras regiões do país.  Vale 

salientar que até o ano de 2006, tanto a produção do radiofármaco 18F-FDG 
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quanto sua comercialização, no Brasil, ficava a cargo exclusivamente da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e dos institutos ligados a ela. 

No Brasil, o uso do 18F-FDG em exames PET/CT obedece a uma lista de 

recomendações estabelecida pela Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina 

Nuclear e Imagem Molecular (SBBMN), além da Sociedade Brasileira de 

Cancerologia (SBC) e colaboração do Instituto Nacional de Câncer (INCA). 

Com a preocupação de que o uso do 18F-FDG pudesse agregar real valor aos 

pacientes, além de uma redução de custos para sua utilização a lista de 

recomendação de exames conta com a inclusão das seguintes recomendações 

clínicas (SOARES-JUNIOR et al., 2010): 

 Cânceres do Sistema Respiratório – Considerado o terceiro câncer mais 

frequente no Brasil, com uma incidência de casos de 10 para cada 100 

mil mulheres e 19 casos novos a cada 100 mil homens; 

 Tumores de Cabeça e Pescoço – Representando cerca de 10% dos 

casos de tumores malignos no mundo, ou quinto tipo de câncer mais 

comum no mundo, representa no Brasil a terceira maior causa de óbito. 

Abrangem os tumores que acometem a cavidade oral, faringe, laringe, 

cavidade nasal, seios paranasais, tireoide e glândulas salivares 

(CAMPANA & GOIATO, 2013; CARDOSO et al., 2005); 

 Cânceres do Sistema Digestivo - Para esta neoplasia, no Brasil, 

destacam-se a de estômago, cólon, reto, cavidade oral e esôfago. 

Segundo Araújo et al. (2010). pacientes portadores deste tipo de câncer 

apresentam estresse metabólico, alterações mecânicas e fisiológicas 

que podem interferir na ingestão, digestão, absorção adequada dos 

alimentos e aproveitamento de nutrientes; 

 Câncer de Mama – Sendo o segundo tipo de câncer mais presente no 

mundo e o mais comum entre as mulheres. Possui um risco estimado no 

Brasil de ocorrência em 56,33 casos a cada 100 mil mulheres (INCA, 

2019); 

 Melanoma – Mesmo sendo menos frequente que outros tipos de 

cânceres de pele, possui maior letalidade;   

 Cânceres dos Órgãos genitais – englobam mais especificamente o 

câncer de pênis e testículo quando relacionados aos genitais masculinos 
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e os cânceres de ovário, colo do útero e endométrio relacionado aos 

genitais femininos. Estes tipos de cânceres, segundo Souza et al. (2011) 

e Mantese (2008), ainda são considerados de alta prevalência; 

 Câncer de Tireoide – Apesar de não ultrapassar 24 casos a cada 100 mil 

habitantes, este tipo de neoplasia possui uma incidência de casos de 

7,57 casos a cada 100 mil habitantes para mulheres e 1,49 casos a cada 

100 mil habitantes para homens (ROSARIO et al., 2013; INCA, 2019); 

 Tumores do Sistema Nervoso Central – Segundo Cambruzzi et al. 

(2010), constituem a segunda forma mais frequente de tumores 

malignos da infância e a sexta causa mais comum nos adultos, sendo 

uma condição neoplásica que compromete todas as faixas etárias; 

 Linfoma – Segundo Soares-Junior et al. (2010), este tipo de câncer 

reúne um grupo heterogêneo de neoplasias linfocitárias, dividindo-se 

basicamente em duas categorias: linfoma de Hodgkin (LH) e linfoma não 

Hodgkin (LNH).; 

 Identificação de Tumor Primário Oculto – É a detecção de uma neoplasia 

primária oculta que definirá todo o tratamento que o paciente deverá 

seguir, sendo de suma importância (SOARES-JUNIOR et al., 2010).  

 

 

 

2.1.3. O emissor pósitron 18F e o radiofármaco 18F-FDG 
 

 

 Com a incorporação da tecnologia PET a partir de meados dos anos 

2000 ao sistema de saúde brasileiro, com equipamentos PET dedicados e 

posteriormente híbridos PET/CT, acompanhou-se em conjunto um aumento no 

número de cíclotrons para a produção de isótopos radioativos emissores de 

pósitrons em instalações públicas e privadas. Existentes em diversas regiões 

do país, as diversas localizações de cíclotrons permitem que sejam 

descentralizadas as realizações de exames do tipo PET/CT. (SOARES-

JUNIOR et al., 2010) 

 Inicialmente, os radionuclídeos de pósitrons emissores 11C, 13N, 15O e 

18F foram incorporados a prática da tecnologia PET. A incorporação dos 
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radioisótopos carbono, nitrogênio e oxigênio tinha como principal vantagem 

manter inalteradas as características e propriedades físico-químicas e 

bioquímicas destas moléculas já encontradas em isótopos não-radioativos 

presentes no corpo. Contudo, a molécula de flúor apresenta propriedades que 

permitem que seja considerado um excelente substituto ao grupo hidroxila e ao 

átomo de hidrogênio, podendo ser facilmente substituído por eles em cadeias 

biomoleculares. (ELGLAND, 2018) 

 Propriedades como momento dipolar, eletronegatividade, raio atômico e 

farmacocinética levaram o flúor a ser incorporado em novas práticas e rotinas 

em MN. Segundo Elgland (2018), o radionuclídeo 18F emite pósitrons de 

energia relativamente baixa (0,64 MeV), curto alcance e alta resolução espacial 

quando comparado a outros nuclídeos. A meia-vida de aproximadamente 110 

minutos do 18F permite que este radionuclídeo seja transportado até uma 

clínica onde poderá ser realizada sua síntese, além de possibilitar 

investigações in vivo que necessitem de maior tempo para serem realizadas.  

 O uso do radiofármaco 18F-FDG em PET representa mais de 90% dos 

procedimentos realizados. Estruturalmente o 18F-FDG é utilizado como um 

análogo da molécula de glicose onde o grupo hidroxila (~OH) é substituído pelo 

radionuclídeo 18F (Figura 6). (ELGLAND, 2018; POSTIGO, 2018) 

 

 

Figura 6. Molécula de flúor-desoxiglicose - a esquerda -, análoga a molécula de glicose - 
representada a direita (ELGLAND, 2018).  

 

  

 Assim como a molécula de glicose, o radiofármaco 18F-FDG será 

transportado pelas células e durante a etapa de fosforização da glicose formará 

o 18F-FDG-6-fosfato, o que fixará o 18F na molécula de glicose e permitirá que o 

18F-FDG seja metabolizado pelas células, tornando-o em um excelente 

biomarcador para o metabolismo da glicose.  
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Desde a sua introdução ao corpo do paciente de forma intravenosa 

(Figura 7), o 18F-FDG irá então se acumular em tecidos onde a demanda pelo 

consumo de glicose será maior, como é o caso de tecidos cancerígenos, o que 

o transforma em uma poderosa ferramenta para diagnósticos e monitoramento 

de respostas terapêuticas.   

 

 

 

Figura 7. 
18

F-FDG sendo administrado ao paciente. Logo após a administração o 
18

F é 
acumulado no tecido cancerígeno, onde decai emitindo um pósiton. Este pósitron, ao interagir 
com a matéria é aniquilado e dá origem a dois fótons, que ao serem detectados possibilitam a 

localização e produção da imagem do tecido cancerígeno (ELGLAND, 2018). 

 

 

 Para equipamentos do tipo PET/CT, a atividade administrada ao 

paciente para estudo de neoplasias deve levar em consideração a quantidade 

de radiação necessária para obtenção de imagens para as duas modalidades 

combinadas. A tabela 3 apresenta a faixa de atividade que pode ser 

administrada ao paciente submetido ao procedimento PET/CT, tendo em visa 

uma gama de aplicações e protocolos existentes (DELBEKE et al., 2006). 
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Tabela 3. Atividade de 
18

F-FDG administrada, de forma intravenosa, em adultos e crianças 
(ICRP, 1998). 

 

 
Atividade 

administrada 
MBq/kg (mCi/kg) 

Dose recebida pela 
bexiga1 

mGy/MBq (rads/mCi) 

Dose efetiva 
mSv/MBq (rems/mCi) 

Adulto 370–740 (10–20) 0.16 (0.59) 0.019 (0.070) 

Criança 

(> 5 anos) 
5.18–7.4 (0.14–0.20) 0.32 (1.2) 0.050 (0.18) 

______________________________ 

1
 Para o adulto é considerado o tempo de 3,5 h para esvaziamento da bexiga. Para criança é 

considerado o tempo de 2,0 h para esvaziamento da bexiga. 
 

 

 A solução injetável de 18F-FDG carrega as mesmas características 

nucleares que o radioisótopo 18F. Dessa forma, a solução decai segundo 

emissões de pósitrons e tem como consequência a formação de fótons de 

aniquilação. Os fótons utilizados para produção de imagens serão aqueles cuja 

energia corresponda a 511 keV (Tabela 4). (ELGLAND, 2018) 

 

Tabela 4. Emissões do 
18

F (CYCLOBRAS, 2019) 

 

Radiação/Emissão % por desintegração Energia (keV) 

Pósitron β+ 96,9 249,8 

Gama1 
193,46 511,0 

______________________________ 

1Radiação produzida a partir da aniquilação do pósitron. 

 

O decaimento do 18F pode ser descrito pela equação 2.2. 

 

18F   18O + β+ + v                              (2.2) 

 

Como pode ser observado na figura 8 e na tabela 3, a maior parte (97%) 

do 18F decai para o elemento 18O a partir da emissão de pósitrons, sendo 

apenas 3% do seu decaimento realizada sob a forma de captura eletrônica 

(EC). Assim como o 16O e 17O, o elemento 18O formado pelo decaimento do 18F 
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é um isótopo estável do oxigênio natural, não possuindo desse modo, nenhuma 

forma de decaimento.  

 

 

Figura 8. Esquema de decaimento do 
18

F (LEDERER et al., 1967 apoud BONIFÁCIO, 2011). 

 

 

 

2.2. O Fantoma Antropomórfico ADAM 

 

Fantomas antropomórficos são comumente utilizados em proteção 

radiológica. O fantoma adulto ADAM, por exemplo, definido pelo Comitê 

Médico Internacional de Doses de Radiação (MIRD) é um fantoma específico 

de gênero (Figura 9).  

 

Figura 9. Fantoma ADAM (KRAMER, 2005). 
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Para estes fantomas, estruturas matemáticas planas, cônicas elípticas 

ou esféricas são utilizadas para descrever o corpo humano. Na tabela 5 podem 

ser observadas suas principais características. 

 

Tabela 5. Principais características do fantoma matemático ADAM (JENKINS, NELSON & 
RINDI; 2012). 

 

 ADAM 

Altura (cm) 174,0 

Espessura (cm) 20.0  

Largura (cm) 
(incluindo braços)  

40.0  

Peso (kg) 70,5 

 

 

O fantoma ADAM é definido a partir de um total de vinte e duas 

estruturas geométricas simples, aproximadas de formas anatômicas humanas 

(órgãos e tecidos), além de outras sub-regiões, o fantoma geométrico pode ser 

considerado homogêneo em sua composição e densidade. (JENKINS, 

NELSON & RINDI; 2012) 

Com uma altura de 174 cm e massa de 70 kg, o fantoma ADAM 

representa o homem de referência definido pelo ICRP 23 (1975). O fantoma 

MIRD consiste basicamente em um cilindro elíptico com eixos axiais de 40 e 20 

cm, que inclui braços, dorso e quadril. A espessura da pele é de 2 mm. As 

pernas são representadas por tronco de cones; a cabeça e pescoço são 

representados aqui por cilindros. Um sistema cartesiano é utilizado para 

localizar e posicionar suas estruturas internas, como cérebro, coração e 

pulmões. As figuras 10 e 11 mostram as principais estruturas do fantoma 

ADAM, juntamente com as estruturas internas da cabeça e tronco, além da 

visão lateral e frontal do fantoma.  (KRAMER et al, 2005; JENKINS, NELSON & 

RINDI; 2012) 
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Figura 10. Visão estrutural do fantoma ADAM. A esquerda observa-se as características 
apresentadas na tabela 2. A direita pode-se observar as principais estruturas internas que 

compõe o tronco e cabeça do fantoma. (JENKINS, NELSON & RINDI; 2012) 

 

 

 
 

Figura 11. Visão lateral e frontal do fantoma ADAM (KRAMER et al., 2004). 
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Assim como o fantoma matemático EVA, o fantoma ADAM possui todos 

os órgãos relevantes para um estudo de dose efetiva. Contudo, o esqueleto é 

modelado como uma mistura homogênea de todos os componentes do tecido 

ósseo (ossos, medula e alguns tecidos periarticulares). Para casos em que se 

necessita uma avaliação dosimétrica desse tecido, deve ser tomada a dose 

para representação de toda a superfície óssea do corpo. Como o fator de 

ponderação desse tecido é relativamente pequeno (WT = 0,01), diferenças que 

poderão vir a ser encontradas nesse tipo de avaliação podem ser consideradas 

insignificantes. Na tabela 6 são apresentados os principais elementos 

constituintes dos tecidos que compõe o fantoma ADAM. 

 

 

Tabela 6. Composição de diferentes regiões do fantoma ADAM (JENKINS, NELSON & RINDI; 
2012) 

 

Elemento 
Esqueleto 

(ρ = 1,5 g/cm³) 
(% de peso) 

Pernas 

(ρ = 0,3 g/cm³) 
(% de peso) 

Restante do corpo 
(% de peso) 

H 7,04 10,21 10,47 

C 22,79 10,01 23,02 

N 3,87 2,80 2,34 

O 48,56 75,96 63,21 

Mg 0,11 7,4 x 10-3 0,015 

P 6,94 0,081 0,24 

S 0,17 0,23 0,22 

Ca 9,91 7,0 x 10-3 - 

Cl 0,14 0,27 0,14 

K 0,15 0,20 0,21 

Na 0,32 0,19 0,13 

Fe 8,0 x 10-3 0,037 6,3 x 10-3 

Zn 4,8 x 10-3 1,1 x 10-3 3,1 x 10-3 

Zr - - 8,0 x 10-4 

Sr 3,2 x 10-3 5,9 x 10-6 3,4 x 10-5 

Rb - 3,7 x 10-4 5,7 x 10-4 

Pb 1,1 x 10-3 4,1 x 10-5 1,6 x 10-5 
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2.3. Monitoração Ocupacional Externa 

 

 De acordo com a legislação brasileira, todos os trabalhadores 

ocupacionalmente expostos à radiação ionizante (IOE) devem ser 

rotineiramente monitorados de forma individual, por Serviços de Monitoração 

Individual Externa (SMIE), autorizados pelo Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear (IRD/CNEN). Para tal, 

podem ser realizadas três tipos de monitoração: monitoração de corpo inteiro, 

extremidades e cristalino.  

 Os dosímetros individuais fornecidos pelos SMIE, devem ser utilizados 

obrigatoriamente para estimativa de dose efetiva dos IOE, posicionados sobre 

o ponto mais exposto do tórax.  Essa obrigatoriedade é estipulada pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pelas normas da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN).  

Os dosímetros de extremidades são apenas recomendados em 

atividades onde as doses nas mãos podem ser mais elevadas que no tórax - 

com exceção de trabalhadores de áreas controladas, que manipulam ou 

administram radiofármacos, onde a recomendação é a utilização obrigatória de 

monitores individuais tanto de tórax quanto de extremidades (CNEN, 2013). 

Segundo a norma CNEN NN 3.01 (2014), a exposição dos IOEs deve 

ser restringida, de modo que não ultrapassem os limites apresentados na 

tabela 7.  

 

Tabela 7. Limites de Dose Ocupacionais (CNEN, 2014) 

 

Grandeza Órgão Limite de dose Anual (mSv) 

Dose Efetiva Corpo Inteiro 201 

Dose Equivalente 

Cristalino (olhos) 20 

Pele 500 

Pés e mãos 500 

______________________________ 

1O limite de dose efetiva anual para corpo inteiro é de 20 mSv em média sobre o período de 5 

anos, sem ultrapassar 50 mSv em 1 ano. 
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Para o monitoramento de exposição de extremidades podem ser 

utilizados dosímetros em anel ou pulseiras, contudo, nenhuma das normas 

CNEN especifica qual tipo de dosímetro deva ser utilizado.  

Mesmo tendo sido estabelecido um limite de dose anual para cristalino o 

mesmo ainda não é monitorado, sendo recomendado a estimativa de dose a 

partir de medições estabelecidas com o uso de dosímetros de corpo inteiro. 

 

 

2.4.  O código Monte Carlo Geant4 

  

A origem do código Monte Carlo Geant4 remonta à década de 90, onde 

dois estudos independentes – no Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 

(CERN) e no High Energy Accelerator Research Organization (KEK) - buscavam 

técnicas de computação para aprimoração do programa até então existente: o 

Geant3. Uma proposta, baseada em um programa de simulação orientado a 

objeto - composta pela fusão destes dois estudos independentes - foi então 

submetida ao CERN, onde foi tomada a decisão da utilização da linguagem 

C++ (AGOSTINELLI et al., 2003). 

Considerado um pacote de software, o Geant4 fornece a possibilidade 

de modelagem física em uma estrutura totalmente flexível. Ele engloba 

rastreamento de partículas – incluindo léptons, fótons, hadrons e íons; 

descrição de geometria; interface para processos físicos que englobam 

interações em uma ampla faixa de energia – de fótons ópticos, nêutrons 

térmicos a reações de alta energia do LHC e experimentos com raios cósmicos 

-, interface externa gráfica, e sistemas de interface de usuário (ALLISON et al., 

2006). 

Segundo Allison et al. (2016), a tendência da ciência experimental 

moderna é a dependência crescente de ferramentas que permitam a simulação 

e interpretação de dados em campos como a Física de altas energias e a 

Ciência Espacial. Em contrapartida, o avanço na tecnologia da informação com 

novas demandas de memória para ciclos de CPU não manteve o ritmo. Pode-

se então dizer que estes parâmetros levaram a uma reavaliação das 
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ferramentas do Geant4, fazendo com que seu kit de ferramentas básicas fosse 

expandido para novas áreas – como a bioquímica e ciência dos materiais –, 

além dos experimentos da física de altas energias do Grande Colisor de 

Hádrons (LHC) e projetos de aeronaves e estimativas de doses de radiação 

recebidas pelos astronautas e componentes eletrônicos pela Administração 

Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA). 

 Extensões do kit de ferramentas que compõe o Geant4 incluem novas 

capacidades de rastreamento de partículas, novos modelos geométricos, 

atualizações da capacidade eletromagnética e física moderna, dentre outros.  

Uma notória evolução do Geant4 está no acréscimo de extensões para 

geometrias já existentes em sua biblioteca (Figura 12).  Estas novas 

geometrias permitiriam simulações mais realísticas e simplificadas de objetos 

reais.  

 

 

 

Figura 12. Geometrias recentemente adicionadas ao Geant4. (A,B)  Trapezoides genéricos - 
G4GenericTrap; (C)  G4ExtrudedSolid; (D) G4Paraboloid; (E) G4CutTubs.



  

 

CAPÍTULO III 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

3.1. Modelagem do Fantoma de mão e antebraço em código Geant4 

 

 

Durante a modelagem do fantoma no código Geant4 foram utilizadas 

formas prismáticas e cilíndricas, por se aproximarem melhor das figuras de 

referência a serem simuladas – mão e antebraço de homem padrão. 

Considerou-se então, para a representação dos dedos apenas cilindros; para 

projeção da região que compreende a palma da mão foi usado um prisma 

retangular, e para o segmento do antebraço foi utilizado um prisma elíptico 

(figura 13). A representação geométrica no código é feita pela descrição de 

sólidos geométricos obedecendo ao sistema de coordenadas cartesianas 

tridimensional. 

 

                

Figura 13. Sólidos geométricos utilizados durante a modelagem do fantoma de mão e 
antebraço articulados. Da esquerda para a direita: prisma elíptico (chamado G4EllipticalTube 

pelo Geant4), prisma retangular (G4Box) e Cilindro (G4Tube). 
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Estes sólidos foram posicionados espacialmente a partir de um volume 

inicial - também chamado volume-mãe (representando o tecido epitelial) -, onde 

foram inscritas as demais estruturas - que representam o tecido mole e o tecido 

ósseo. No caso dos dedos, as estruturas que compõe os tecidos que o formam, 

foram modeladas como cilindros concêntricos, onde suas espessuras 

obedeceram às espessuras reais dos tecidos a que representaram.  

Durante toda a construção da geometria, os materiais utilizados 

seguiram os elementos dispostos pelo ICRP 23, que podem ser observados na 

tabela 8.  As dimensões utilizadas para o fantoma matemático obedeceram às 

dimensões de homem padrão, dispostas na tabela 9.  

 

 
Tabela 8. Elementos que compõem os tecidos utilizados no fantoma (ICRP, 1975). 

 

Elementos 
Fração de massa 

Ossos Tecido Mole Pele 

H 0,07 0,10 0,1022 

C 0,23 0,23 0,2693 

N 0,039 0,023 0,0426 

O 0,49 0,63 0,5804 

Na 0,0032 0,0013 0,00012 

Mg 0,0011 0,00015 5,4E-05 

P 0,069 0,0024 0,0031 

S 0,0017 0,0022 0,0015 

Cl 0,0014 0,0014 0,00253 

K 0,0015 0,0021 0,0008 

Ca 0,099 - 0,0014 

Fe 8,0E-05 6,3E-05 1,5E-05 

Zn 4,8E-05 3,2E-05 5,4E-06 

Rb - 5,7E-06 2,1E-09 

Sr 3,2E-05 3,4E-07 6,6E-07 

Zr - 8,0E-06 1,86E-06 

Pb 1,1E-05 1,6E-07 2,8E-07 

Densidade (g/cm³) 1,486 0,987 1,105 
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Tabela 9. Dimensões usadas na modelagem do fantoma de mão (VIDRICH-FILHO, 2005). 

 

Segmento Tamanho (cm) 

Comprimento do dorso da mão  9,89 

Comprimento do médio  10,43 

Largura da mão  10,60 

Comprimento do polegar  6,38 

Comprimento do antebraço  30,0 

Espessura da mão  3,0 

 

Num primeiro momento, a especificação das peças anatômicas 

representando as falanges da mão foi formada por dois grupos de segmentos 

de sólidos cilíndricos, - falanges proximal e distal. Este fantoma em uma 

modelagem mais simples, foi utilizado para que o código pudesse ser validado. 

Numa segunda etapa, foram acrescentadas mais estruturas ao fantoma, 

de modo que a maleabilidade de seus dedos fosse aumentada. Assim, cada 

falange distal – que compunha 2/3 do volume do dedo – foi dividida em duas, 

fazendo com que cada dedo agora seja composto por três falanges: proximal, 

média e distal. As três falanges possuem o mesmo tamanho (cada uma 

correspondendo a 1/3 do tamanho total do dedo) e estruturas cilíndricas 

concêntricas representando os tecidos epitelial, mole e ósseo.  

Para que o fantoma tivesse uma aparência mais próxima da mão real de 

um IOE, foram acrescentados aos seus dedos estruturas semiesféricas para 

representação de ponta dos dedos (figura 14).  

 

 

Figura 14. Geometria G4Sphere, acrescida ao fantoma para compor a ponta dos dedos. 
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Uma terceira modificação realizada está relacionada a troca da estrutura 

cilíndrica G4Tubes pela estrutura cilíndrica G4CutTubes que foi incorporada a 

biblioteca do Geant4 (Figura 15).   

           

Figura 15. À direita o sólido geométrico G4Tubes. À esquerda: sólido geométrico G4CutTubes. 
Ambas geometrias se encontram na biblioteca do Geant4. 

 

Um cilindro representando uma falange, ao ser modelado a partir da 

geometria G4CutTubes permite ser seccionado em sua junção/articulação, 

dando ao fantoma uma forma contínua aos dedos ao serem articulados, o que 

não era possível a partir da geometria G4Tubes (figura 16). 

 

 

Figura 16. Fantoma de mão e antebraço com as articulações das falanges distais flexionadas. 
À esquerda: Fantoma cujas falanges foram construídas com a geometria G4Tubes. Nele pode-

se observar a descontinuidade dos dedos. À direita: Fantoma modelado com a geometria 
G4CutTubes – pode-se perceber a continuidade dos dedos ao flexionar suas articulações. 
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Quando uma estrutura é definida a partir da ferramenta G4CutTubs os 

ângulos estabelecidos para articulação falângica são também usados para 

seccionar obliquamente o tronco do cilindro com a definição do vetor 

G4ThreeVector.   

Ao cortar os cilindros que representam as falanges dos dedos, de acordo 

com seus ângulos de flexão, evita-se que as estruturas se sobreponham 

durante suas translações e rotações.  

A estrutura G4CutTubes permite desta forma que os dedos do fantoma 

matemático sejam gerados e se mostrem de forma contínua, sem apresentar 

descontinuidades entre o fim e o começo dos sólidos geométricos que compõe 

suas estruturas. 

As estruturas que compõem o fantoma geométrico foram descritas nas 

tabelas 10 e 11.  

Com um total de 60 estruturas, o fantoma de mão foi implementado junto 

ao fantoma ADAM para que pudessem representar procedimentos de 

administração e fracionamento, com auxílio de seringa de injeção, do 

radiofármaco 18F-FDG em PET.  

 

 

Tabela 10. Estruturas que compõem o antebraço e mão do fantoma geométrico. 

 

Segmentos Estrutura 

Antebraço 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

ossos 
Ulna 

Rádio 

mão 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

ossos 

Metacarpo 1 

Metacarpo 2 

Metacarpo 3 

Metacarpo 4 
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Tabela 11. Estruturas que compõem as falanges do fantoma geométrico de mão e antebraço. 

 

 

 

 

Segmentos Estrutura 

D
e
d

o
 m

é
d

io
 

Base do 
médio 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange proximal 

Médio 
médio 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange média 

Médio distal 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange distal 

Ponta do 
dedo 

tecido epitelial 

D
e
d

o
 a

n
e

la
r 

Base do 
anelar 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange proximal 

Anelar 
médio 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange média 

Anelar 
distal 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange distal 

Ponta do 
dedo 

tecido epitelial 

D
e
d

o
 m

ín
im

o
 

Base do 
mínimo 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange proximal 

Mínimo 
médio 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange média 

Mínimo 
distal 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange distal 

Ponta do 
dedo 

tecido epitelial 

Segmentos Estrutura 

D
e
d

o
 p

o
le

g
a

r 

Base do 
polegar 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

Osso Metacarpo 5 

Polegar 
médio 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange média 

Polegar 
distal 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange Distal 

Ponta do 
dedo 

tecido epitelial 

D
e
d

o
 i
n

d
ic

a
d

o
r 

Base do 
indicador 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange proximal 

Indicador 
médio 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange média 

Indicador 
distal 

Tecido epitelial 

Tecido muscular 

falange distal 

Ponta do 
dedo 

tecido epitelial 



Materiais e Métodos  32 

 

 

 

3.1.1. Definição das articulações e posicionamento das estruturas do 

fantoma. 

 

 
 

As articulações das falanges (metacarpo-falângica, inter-falângica 

proximal e inter-falângica distal) são definidas no Geant4 por meio de ângulos 

associados a matrizes para rotação de eixos e vetores para posicionamentos 

de cada estrutura. Desse modo, os movimentos articulares como flexão, 

extensão e movimento dos dedos podem ser representados pelo fantoma pela 

simples definição de ângulos pelo usuário (tabela 12). 

 

Tabela 12. Definição de ângulos para rotação (articulação) das falanges do fantoma 
geométrico. 

 

Segmento Estrutura 
Ângulo 

(definido pelo usuário) 

01 Polegar (metacarpo) 35º 

02 Polegar proximal 0º 

03 Polegar distal 5º 

04 Indicador (proximal) 25º 

05 Indicador (médio) 0º 

06 Indicador (distal) -10º 

07 Médio (proimal) 21º 

08 Médio (médio) 0º 

09 Médio (distal) -10º 

10 Anelar (proximal) 22º 

11 Anelar (médio) 0º 

12 Anelar (distal) 0º 

13 Mínimo (proximal) 22º 

14 Mínimo (médio) 0º 

15 Mínimo (distal) 0º 
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 A figura 17 mostra como os dedos da mão dominante do fantoma 

geométrico ficam flexionados após a definição dos ângulos da tabela 12. 

 

 

 

 

Figura 17. Fantoma de mão com dedos flexionados segundo ângulos definidos para 
articulações falângicas. 

 

A matriz de rotação de eixos definida no Geant4 pode ser composta pela 

definição de uma rotação em apenas um eixo, rotação combinada por dois, ou 

ainda por três eixos. Na matriz construída para as falanges do fantoma são 

necessárias somente rotações de estruturas geométricas em relação ao eixo 

0y para que haja movimentação das falanges do fantoma.  

Toda a geometria, assim como os vetores de posicionamento de cada 

volume que compõe o fantoma, foi definida segundo um sistema de eixos 

ortogonais cartesianos tridimensionais. Cada vetor determinará o 

posicionamento e inclinação de cada componente falângica dos dedos.  

Os vetores, ângulos e matrizes de rotação definidos também são 

utilizados para construção das estruturas do fantoma. Ao definir uma estrutura 

no Geant4, é necessário definir qual tipo de estrutura vai ser criada (cilíndrica, 

esférica, por exemplo) assim como seus parâmetros (altura, comprimento e 

diâmetro, por exemplo). 
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3.2. Validação do Fantoma geométrico de mão e antebraço 

 

 

O programa foi validado a partir da irradiação de um fantoma físico, 

medições de kerma no ar com cristais termoluminescentes e comparação com 

valores obtidos na simulação. 

 Os critérios para validação do programa obedeceram aos parâmetros 

antropométricos de largura e comprimento, além de materiais, que compõem o 

fantoma REMAB® (figura 18) descritos pela ICRU 48 (1992) - casca de acetato 

de celulose, contendo esqueleto humano, que permite o seu preenchimento 

com água.  

As dimensões do fantoma REMAB® foram obtidas com o auxílio de um 

paquímetro, para ajustar os valores da modelagem computacional e permitir a 

validação do programa. A partir de algumas poucas alterações em seu código, 

o fantoma geométrico permite o ajuste de suas dimensões e/ou materiais e 

elementos de acordo com as necessidades do usuário.  

 

   

Figura 18. Segmento de antebraço e mão do Fantoma REMAB
®
, utilizado para validação do 

fantoma geométrico em Geant4. 

 

 

As dimensões, utilizadas nesta etapa podem ser observadas na tabela 13. 
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Tabela 13. Dimensões do Fantoma REMAB

®
 (utilizadas em simulação para validação do 

programa). 

 

Segmento Tamanho (cm) 

Comprimento do dedo mínimo 6,0 

Comprimento do dedo anelar 8,38 

Comprimento do dedo médio 10,43 

Comprimento do dedo indicador 8,38 

Comprimento do polegar 6,38 

Base do Polegar (comprimento)  2,0 

Comprimento do dorso da mão 9,5 

Largura da mão 8,48 

Espessura da mão 3,0 

Comprimento do antebraço 30,0 

 

Para esta etapa do trabalho, o fantoma simulado em código Geant4 

deveria estar imerso em ambiente composto por ar, além de apresentar suas 

articulações com os mesmos ângulos do fantoma REMAB®.   

Foi utilizado para dosimetria do fantoma de mão e validação da simulação 

um total de 90 TLDs, retirados de um lote homogêneo de TLD-100 (LiF:Mg, Ti), 

de dimensões 0,9 mm x 0,9 mm x 3,0 mm, com desvio padrão inferior a 3%, 

pertencentes ao Laboratório de Dosimetria Termoluminescente (LDT) do 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD).   Destes, 10 TLDs foram 

irradiados no ar, em condições de equilíbrio eletrônico, em um campo 

padronizado de uma fonte de 137Cs do Serviço de Monitoração Individual 

Externa (SEMEX/IRD), para que fosse obtido o fator de calibração para 

determinação dos valores de kerma no ar. 

Os TLDs restantes foram separados em diferentes grupos, sendo um 

contendo 10 TLDs para medição do background, e os outros grupos - contendo 

5 TLDs cada - colocados em invólucros plásticos, para que fossem 

posicionados sobre o fantoma (figura 19) irradiado pela mesma fonte utilizada 

para obtenção do fator de calibração para kerma no ar. 

 

 



Materiais e Métodos  36 

 

 

 
 

Figura 19. TLDs sendo posicionados sobre o fantoma, indicados pelas setas. 
 

 

Cada grupo de TLDs e cada TLD foram identificados numericamente para 

que fossem reconhecidos após sua leitura e avaliação. Os grupos, numerados 

de 1 a 14, foram colocados no fantoma de acordo com o posicionamento 

indicado na figura 20. 

 

 

Figura 20.  Posições escolhidas para colocação dos TLDs e posterior obtenção dos valores de 
kerma. (A) TLDs anteriores; (B) TLDs posteriores. 

 

 

 A preparação, leitura e avaliação dos dosímetros utilizados seguiram os 

procedimentos rotineiros de laboratório. O mesmo padrão de posicionamento 

dos TLDs no fantoma REMAB® foi utilizado no fantoma geométrico.  
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Para validação do programa, o fantoma - em sua forma mais simples - 

teve a configuração de ângulo das articulações falângicas modelada de forma 

que obedecesse a geometria de posicionamento de dedos do fantoma físico – 

mão com dedos esticados (figura 21). 

 
Figura 21. Fantoma geométrico. Podem ser observadas estruturas nas mesmas posições dos 

TLDs usados em laboratório. 

 

 

Os TLDs gerados em simulação possuíam as mesmas dimensões de um 

TLD real utilizado. Os dados obtidos em laboratório foram comparados com os 

valores de kerma no ar obtidos pela simulação do fantoma REMAB® em código 

Geant4, obedecendo a critérios como posicionamento em relação à fonte de 

137Cs e a energia do feixe (figura 22).  

 

  

Figura 22. Esquerda: Fantoma posicionado para irradiação com feixe de 
137

Cs. Direita: Arranjo 
com placa de acrílico (PMMA) inserida à frente do fantoma para garantia do equilíbrio 

eletrônico 
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A fonte de 137Cs foi simulada como uma fonte plana, de modo que, a 

dimensão do feixe de partículas gerado fosse suficiente pra cobrir a área do 

fantoma geométrico onde os TLDs estavam posicionados (figura 23). 

 

  
 

Figura 23. Simulação do Fantoma REMAB
®
. Visualização do campo de irradiação. 

 

 

A avaliação das incertezas na parte experimental foi feita por meio do 

desvio padrão das cinco leituras dos TLDs posicionados em cada um dos 14 

pontos de monitoração. Na simulação as incertezas foram obtidas por meio do 

desvio padrão dos valores de kerma obtidos para cada evento gerado. 

 

 

 

3.3. Definição da fonte de emissão de pósitrons. 

 

 Após a modelagem, implementação e validação do fantoma de mão, 

para que pudesse ser feita a análise dosimétrica durante o procedimento de 

administração do radiofármaco levou-se em consideração que os pósitrons de 

decaimento do 18F não são gerados somente dentro do tambor da seringa de 

injeção, mas deveriam ser gerados também a partir do interior do tubo de 

acesso venoso (ou cateter) que é ligado ao paciente num procedimento PET. 

Desse modo, para esta etapa do trabalho foram simuladas duas fontes – 

tambor da seringa e cateter. Na figura 24 pode-se observar que o trabalhador 

durante o procedimento PET é exposto a pósitrons gerados no interior do 

tambor da seringa (fonte 1) e no interior do cateter (fonte 2) durante a 

administração do radiofármaco.  
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Figura 24. Fontes geradoras de pósitrons, simuladas no Geant4 para procedimento de 
administração de 

18
F com uso de seringa de injeção (KUBO, MAURICIO; 2014). 

 

 Para a simulação do procedimento de fracionamento de dose do 18F, 

também foram geradas duas fontes, contudo uma das fontes estará 

posicionada no interior da ampola de medicamento que compõe o interior do 

equipamento de fracionamento de doses; e a segunda fonte foi definida como o 

tambor da seringa, que estaria recebendo o radiofármaco durante o 

fracionamento (figura 25).  

 

 

Figura 25. Fontes definidas para construção da geometria de simulação da etapa de 
fracionamento de dose. 

 

2 
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Para definição da fonte de emissão de pósitrons, gerados a partir do 

decaimento do 18F, foi utilizada a ferramenta General Particle Source (GPS), 

dada pelo Geant4, que se trata de um comando macro, onde são determinados 

parâmetros como o tipo de partícula, energia de emissão, formato e 

posicionamento da fonte. Durante a simulação, os volumes gerados como fonte 

a partir da ferramenta GPS, emitiram de forma aleatória, pósitrons de energia 

média, segundo espectro de decaimento do radionuclídeo 18F (JAN, et al., 

2005).   

A distribuição mais simples que pode ser modelada pela função 

G4GeneralParticleSource é uma fonte pontual. A partir desta ferramenta, 

podem-se ser definidas também fontes do tipo planares – onde as partículas 

podem emanar de círculos, anéis, elipses ou retângulos – ou do tipo 

volumétricas – onde as partículas podem ser confinadas tanto na superfície, 

como na extensão de toda a forma tridimensional. Apenas quatro formas 

tridimensionais podem ser definidas pela ferramenta GPS: esfera, elipsoide, 

cilindro e paralelepípedo.  

Para definição das fontes, suas formas a serem simuladas são 

assumidas pelo Geant4 como orientadas em uma direção em particular no 

sistema de coordenadas. O usuário deve então fornecer dois vetores - rot1 e 

rot2 – para girar o eixo de coordenadas da ferramenta GPS em relação ao 

sistema de coordenadas global. 

Os pontos de partida das partículas geradas pelo GPS são sempre 

distribuídos de forma homogênea nas superfícies bidimensionais ou 

tridimensionais geradas. Esta distribuição só é alterada se for definida uma 

polarização. 

 Na tabela 14 pode-se observar como os parâmetros da ferramenta GPS 

foram definidos para as fontes simuladas durante a simulação do procedimento 

de administração do radiofármaco 18F-FDG (figura 24). 
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Tabela 14. Definição dos parâmetros da fonte gerada no Geant4 para tomada de dados em 
procedimento de administração do radiofármaco 

18
F-FDG. 

 

Fonte Parâmetros Dados de entrada 

1 

Intensidade 0,923 

Partícula e+ 

Posição 

Tipo Volumétrica 

Forma Cilindro 

Centro 4,5   2,0   17,0 cm  

raio 5,0 mm 

Meia altura 2,5 cm 

Vetor rot1 0,891    0     -0,454 

Vetor rot2 0,118   0,966    0,231 

ângulo tipo isotrópica 

energia 248,8 keV 

2 

Intensidade 0,077 

Partícula e+ 

Posição 

Tipo Volumétrica 

Forma Cilindro 

Centro 7,3   0,5   22,0 cm 

raio 2,0 mm 

Meia altura 5,0 cm 

Vetor rot1 0,891   0   -0,454 

Vetor rot2 0,118   0,966   0,231 

ângulo tipo isotrópica 

energia 248,8 keV 

 
 

 

3.4. Simulação da administração do 18F-FDG   

 

 

Para tomada de dados nesta etapa do trabalho, o fantoma teve os 

ângulos das articulações dos dedos posicionados de modo a segurar uma 

seringa de injeção de 3 ml (material polietileno), utilizada em procedimentos de 

PET durante a administração do 18F-FDG ao paciente. Para um procedimento 

de administração de radiofármaco em PET, a seringa é protegida com uma 

blindagem de 6 mm de tungstênio. A figura 26 mostra um procedimento de 
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injeção real que foi simulado em código Monte Carlo Geant4 utilizando o 

fantoma antropomórfico de mão e antebraço. 

 

   

Figura 26. Geometria de administração do 
18

F-FDG em serviço de medicina nuclear, simulada 
em código monte carlo Geant4. (KUBO, MAURICIO; 2014).  

 

Para cada ponto preestabelecido para avaliação dosimétrica foi simulado 

um dosímetro termoluminescente (TLD) o qual foi identificado numericamente 

de acordo com o seu posicionamento no fantoma. Os posicionamentos 

utilizados para avaliação dosimétrica de extremidades podem ser observados 

na figura 27. Os volumes dos TLD gerados em simulação para avaliação 

dosimétrica possuem as mesmas dimensões de um TLD real (0,9 x 0,9 x 0,3 

mm).  

  
 

Figura 27. Posições onde foram simulados os TLDs. Os pontos de análise referentes a mão 
dominante foram numerados de 01 a 20, recebendo numerações de 21 a 40 os pontos de 
análise que compreendem a mão não-dominante, respeitando o mesmo posicionamento e 

ordem numérica.  
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Implementado junto ao fantoma geométrico de mão e antebraço, a partir 

do fantoma ADAM foram obtidos os dados referentes ao cristalino.  Os 

posicionamentos utilizados para avaliação dosimétrica do cristalino podem ser 

observados na figura 28. 

 

Figura 28. Pontos de análise para cristalino. Os pontos 4 e 5 são posicionados sobre as 
têmporas do fantoma, em ambos os lados da cabeça. 

 

Os valores de dose absorvida obtidos para o fantoma de mão em código 

Geant4, nesta etapa do trabalho, consideraram o uso de blindagem de seringa.  

Considerou-se mão dominante a mão em simulação que caracteriza o ato de 

empurrar o êmbolo da seringa durante a prática de administração de 

radiofármaco, no caso a mão dominante (mão direita) do fantoma. Coube a 

mão não dominante (mão esquerda) a caracterização de auxílio durante o 

procedimento, fazendo com que esta servisse como apoio durante um 

procedimento real. 

 

 

3.5. Procedimento de fracionamento do 18F 

 

 

 Nesta etapa do trabalho, foi implementado junto ao fantoma geométrico 

de mão e antebraço e ao fantoma ADAM, um equipamento fracionador de 

doses, do tipo orbital (Figura 29). Fracionar o radiofármaco significa retirar 
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parte da solução de 18F da ampola que contém o medicamento, de modo a 

obter a atividade necessária ao procedimento a ser executado pelo IOE.  

  

              

 

Figura 29. Fracionador de doses do tipo orbital. À esquerda fracionador fechado; à direita: 
fracionador com a tampa retirada permitindo a colocação da ampola com radiofármaco no seu 

interior. 

 

Um dispositivo fracionador de doses acondiciona ampolas com material 

radioativo, e no caso de um fracionador do tipo orbital, permite a rotação da 

ampola em 180º, facilitando a retirada da solução. 

Para tomada de dados, considerou-se que o fantoma de mão e 

antebraço tenha os dedos flexionados de modo a apoiar uma seringa de 3 ml 

de material polietileno. Durante o procedimento de fracionamento não foi 

considerado o uso de blindagem de seringa. O fracionador, no entanto, 

funciona como uma blindagem para a ampola de material radioativo, com 30 

mm de chumbo, revestido por uma camada de aço inoxidável. As dimensões 

do fracionador são apresentadas na figura 30.  

 

 

Figura 30. Visão frontal e lateral do fracionador de doses. São apresentadas as dimensões do 
fracionador cilíndrico utilizadas para simulação (diâmetro e altura). 
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Para a construção do fracionador de doses no Geant4 considerou-se 

que o mesmo é formado por um conjunto de cilindros internos não 

concêntricos, de modo a formar camadas de chumbo, aço inoxidável e vidro (já 

que o fracionador deveria conter a ampola com o radiofármaco no seu interior), 

respeitando suas espessuras reais. Um esquema do fracionador pode ser visto 

na figura 31.    

 

 

 

Figura 31. Esquema do fracionador de doses. Para simulação foi considerado apenas o corpo 
do fracionador. 

 

 

A figura 32 apresenta a geometria para simulação de um procedimento 

de fracionamento de dose para PET. Os pontos estabelecidos para avaliação 

da exposição à radiação nesta etapa do trabalho são apresentados nas figuras 

25 e 26, sendo estes os mesmos pontos utilizados para avaliação dosimétrica 

da distribuição de doses durante a etapa de administração do radiofármaco. 
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Figura 32. Procedimento de fracionamento de doses em PET utilizado como referência para 
geometria de simulação. (KUBO, MAURICIO; 2014) 

 

 

 

Utilizando os mesmos pontos de análise da etapa anterior, para 

avaliação dosimétrica em procedimento de fracionamento de doses do 

radiofármaco, os dedos do fantoma receberam novos ângulos para que 

pudessem ser flexionados de modo a segurar uma seringa de injeção próxima 

ao equipamento fracionador de doses, que contém em seu interior uma ampola 

com radiofármaco.  O procedimento de fracionamento de doses não utiliza 

blindagem de seringa.



 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

4.1. O fantoma de Mão e Antebraço implementado no código Geant4 

 

 

O fantoma geométrico de mão e antebraço modelado usando o monte 

Carlo Geant4 pode ser observado na figura 33.  Na figura, é apresentado a 

versão mais simples do fantoma, que foi utilizada para a validação do código. 

Pode-se observar também suas estruturas internas, assim como os segmentos 

que formam os dedos para que os mesmos possam ter a flexibilidade 

necessária para simulação de procedimentos de administração e 

fracionamento de doses de radiofármaco com o uso de seringa de injeção. 

 

 

 

Figura 33. Fantoma de mão e antebraço com suas estruturas internas. Da esquerda para 
direita: tecido epitelial, tecido mole, tecido ósseo e fantoma completo. 

 

 



Resultados e Discussões  48 

 

 

O fantoma de mão e antebraço, representando um trabalhador do 

gênero masculino de MN de tamanho padrão, já com todas as suas estruturas 

internas, é apresentado na figura 34. Nela pode ser observado como o fantoma 

é visto após a incorporação de novas estruturas.  No fantoma antropomórfico 

de mão e antebraço, as falanges passaram a apresentar um total de 4 

conjuntos de segmentos (falange proximal, falange média, falange distal e 

ponta do dedo), permitindo maior maleabilidade para os dedos do fantoma.  

 

 

Figura 34. Fantoma de mão e antebraço com as articulações das falanges distais flexionadas. 
Na imagem podem ser observadas as estruturas internas do fantoma de mão e antebraço. 

 

 

4.2. Validação do Fantoma geométrico de mão e antebraço. 

 

 

Os valores de kerma no ar obtidos em código Geant4, com o uso de 

uma fonte plana de 137Cs, são observados na tabela 15. 
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Tabela 15. Valores de kerma no ar por fóton, obtidos a partir da simulação de fonte de 
137

Cs. 

 

Volume1 Posição 
Kerma 

(x10-6 nGy/fóton) 
Desvio Padrão 

(x10-9 nGy/fóton) 

A
n

te
ri

o
r 

Mínimo  1 7,83 2,26 

Anelar  2 7,85 2,25 

Médio  3 7,84 2,25 

Indicador  4 7,85 2,25 

Polegar  5 7,85 2,45 

Palma da mão 6 7,91 2,21 

Pulso  7 7,88 2,21 

 Mínimo  8 6,89 2,41 

P
o

s
te

ri
o

r 

Anelar  9 6,95 2,39 

Médio 10 6,92 2,39 

Indicador 11 6,91 2,40 

Polegar 12 6,95 2,39 

Dorso da mão 13 7,29 2,31 

Pulso  14 6,88 2,37 

______________________________ 

1
 Todos os seguimentos de análise estão posicionados na altura da falange média dos dedos.  

 

 Para a obtenção dos valores de kerma no ar nos pontos de análise, se 

faz necessário conhecer a quantidade de fótons incidentes na superfície dos 

volumes dos TLDs - gerados durante o decaimento da fonte de 137Cs - para um 

intervalo de tempo previamente estabelecido.  

De acordo com a dosimetria da fonte de 137Cs, no ponto em que foi 

colocado o fantoma, a taxa de kerma no ar no dia da irradiação era de 8,822 

mGy/h. 

O tempo de irradiação foi escolhido de modo a obter 2 mGy para o 

kerma total livre no ar (kT), no ponto da irradiação. Podemos então escrever: 

 

CT ffluênciak   (4.1) 
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Onde o fator de conversão (fC)  para uma energia de 662 kev – energia 

dos fótons de 137Cs - vale 3,1035 pGy.cm² (ICRP,1996).  

 Da equação 4.1, temos: 

 

²1035,3

2

pGycm

mGy
fluência   (4.2) 

 

A partir do valor de fluência, obtemos o número total de fótons gerados 

pela fonte simulada, incidentes na área de irradiação do fantoma, de 

dimensões 20 cm x 20 cm (equação 4.3).  

 

Nfótons = fluência x área de irradiação (4.3) 

 

De acordo com as equações 4.2 e 4.3: 

 

Nfótons = 
²1035,3

2

pGycm

mGy
x 400 cm² = 2,56x10

11 
fótons (4.4) 

 

Multiplicando este número pelos valores de kerma por fóton obtidos em 

simulação para cada cristal termoluminescente (tabela 15), obtemos os valores 

a serem comparados com as medidas experimentais. 

Assim, por exemplo, para o TLD 1 (volume mínimo anterior) temos: 

 

 

      kerna  =                       x Nfótons = 7,83x10
-06

  x  2,56x10
11

 = 2,00348  mGy (4.5) 

 

 

Os valores de kerma no ar e seus respectivos desvios padrão irradiados 

em 137Cs para a validação do programa podem então ser encontrados na 

Tabela 16.  

 

 

 

 

 

kerma 

(nGy/fóton) 
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Tabela 16. Comparação entre os valores de kerma no ar obtidos a partir da simulação e 
experimentação para fonte de 

137
Cs. 

______________________________ 

1
 Todos os seguimentos de análise estão posicionados na altura da falange média dos dedos.  

 

 

A figura 35 mostra uma comparação entre os valores obtidos 

experimentalmente e através de simulação em código Geant4 já observados na 

tabela 16.  

 

Posição Segmento1 

Simulação Experimental Desvio entre 
valores 

experimental 
e simulação 

(%) 

kerma 
(mGy) 

Desvio 
Padrão 
(mGy) 

kerma 
(mGy) 

Desvio 
Padrão 
(mGy) 

A
n

te
ri

o
r 

1 Mínimo  2,00348 0,00058 1,88 0,11 6,6 

2 Anelar 2,01027 0,00058 1,89 0,08 6,4 

3 Médio 2,00681 0,00058 1,90 0,08 5,6 

4 Indicador 2,01011 0,00058 1,95 0,01 3,1 

5 Polegar 2,01071 0,00063 1,88 0,09 7,0 

6 Palma da mão 2,02488 0,00057 2,00 0,15 1,2 

7 Pulso 2,01819 0,00056 2,03 0,16 0,6 

P
o

s
te

ri
o
r 

8 Mínimo 1,76381 0,00062 1,63 0,14 8,2 

9 Anelar 1,77848 0,00061 1,71 0,10 4,2 

10 Médio 1,77204 0,00061 1,71 0,07 3,6 

11 Indicador 1,76957 0,00061 1,66 0,16 6,6 

12 Polegar 1,77835 0,00061 1,87 0,12 4,9 

13 Dorso 1,86596 0,00059 1,58 0,05 18,1 

14 Pulso 1,76031 0,00061 1,44 0,10 22,2 
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Figura 35. Dados experimentais e de simulação referentes à etapa de validação do programa. 

 

 

 A incerteza máxima para os valores estabelecidos nas medidas 

experimentais foi de aproximadamente 10%. Esta incerteza foi obtida através 

da análise de cinco dosímetros para cada ponto estabelecido na mão (figura 

35). 

 Nos resultados da simulação, foram consideradas apenas as incertezas 

do tipo A. Contribuições de alguns parâmetros, tais como a distinção entre os 

volumes reais e volumes utilizados no fantoma durante a simulação não foram 

considerados, bem como as incertezas associadas às características dos 

materiais que o compõem. 

Os dados observados na tabela 16 mostram uma discrepância entre os 

valores de até 8,2%, com exceção dos dois últimos pontos (volumes dorso e 

pulso posterior) onde as discrepâncias atingiram valores de 18 e 22%, 

respectivamente.  

Uma das razões para os valores de kerma no ar nos segmentos dorso e 

pulso posterior apresentarem diferenças significativas entre os valores 

experimentais e simulados, deve-se ao fato do fantoma físico possuir em sua 

estrutura todos os segmentos que compõem o tecido esquelético do membro 

superior, contando assim com os ossos que fazem parte do carpo (região do 

pulso).  
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Durante a modelagem do fantoma geométrico, os segmentos 

representativos dos ossos que compõem a região do pulso não foram 

simulados, assim como os ângulos promovidos pelo posicionamento dos ossos 

de metacarpo (figura 19), já que para o objetivo do trabalho seria necessário 

somente a representação das articulações falângicas para movimentação dos 

dedos e obtenção de uma geometria que reproduzisse a administração e 

fracionamento do radiofármaco 18F-FDG. A existência dos ossos do carpo e 

dos ângulos que os ossos do metacarpo formam entre si, observados no 

fantoma físico, funcionariam como uma blindagem à passagem de radiação em 

alguns pontos da região de dorso e pulso. 

 

 

  

4.3. Avaliação Dosimétrica durante procedimento de injeção do 

radiofármaco. 

  

 

Para cada mão simulada (mão dominante e mão não dominante), foram 

avaliados 20 pontos, dentre eles: frente, costas e ponta dos dedos (figura 27). 

Os valores de dose absorvida obtidos para o fantoma de mão em código 

Geant4, nesta etapa do trabalho, considerando o uso de blindagem de seringa 

podem ser encontrados nas tabelas 17 e 18 os valores de dose absorvida 

obtidos para a geometria apresentada na figura 36. A figura 37 apresenta o 

fantoma de mão e antebraço implementado junto ao fantoma ADAM para 

obtenção dos valores de dose em cristalino, apresentados na tabela 21.   
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Figura 36. Geometria de administração do 
18

F-FDG. À esquerda geometria de 
administração do 

18
F em serviço de medicina nuclear (KUBO, MAURICIO; 2014).  À direita 

simulação usando o Monte Carlo Geant4. 

 

 

 

 

Figura 37. Fantoma ADAM implementado junto ao fantoma matemático de mão e antebraço. 
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Tabela 17. Valores de Dose Absorvida obtidos para geometria de seringa de injeção, com o 

uso de blindagem de seringa – Mão dominante. 

 

Posição Segmento 
Dose  

(x10-6 nGy/pósitron) 
Desvio padrão 

(x10
-6

 nGy/pósitron) 

A
n

te
ri

o
r 

1 Polegar 0,76 0,45 

2 
Indicador 

(Ponta do dedo) 
10,90 0,14 

3 
Indicador  

(falange média) 
4,73 0,19 

4 
Indicador  

(falange proximal) 
2,12 0,29 

5 
Médio 

(ponta do dedo) 
9,98 0,15 

6 
Médio  

(falange média) 
4,90 0,19 

7 
Médio  

(falange proximal) 
2,04 0,29 

8 Anelar 2,85 0,25 

9 Mínimo 1,55 0,31 

10 Palma da mão 0,91 0,36 

11 Pulso 0,48 0,65 

P
o

s
te

ri
o

r 

12 Polegar 0,94 0,42 

13 
Indicador  

(falange média) 
1,90 0,35 

14 
Indicador  

(falange proximal) 
1,02 0,48 

15 
Médio  

(falange média) 
2,54 0,29 

16 
Médio  

(falange proximal) 
0,96 0,45 

17 anelar 1,62 0,36 

18 mínimo 0,98 0,47 

19 dorso da mão 0,39 0,66 

20 pulso 0,21 0,89 
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Tabela 18. Valores de Dose Absorvida obtidos para geometria de seringa de injeção, com o 

uso de blindagem de seringa – Mão não-dominante. 

 
 

Posição Segmento 
Dose 

(x10-6 nGy/pósitron) 
Desvio padrão 

(x10
-6

 nGy/pósitron) 

A
n

te
ri

o
r 

1 polegar 6,20 0,17 

2 
Indicador 

(ponta do dedo) 
3,50 0,18 

3 
Indicador 

(falange média) 
13,60 0,08 

4 
Indicador 

(falange proximal) 
12,80 0,08 

5 
Médio 

(ponta do dedo) 
2,40 0,27 

6 
Médio 

(Falange média) 
9,84 0,09 

7 
Médio 

(Falange proximal) 
10,80 0,08 

8 Anelar 6,20 0,10 

9 Mínimo 4,05 0,13 

10 Palma da mão 7,47 0,12 

11 Pulso 3,26 0,21 

P
o

s
te

ri
o

r 

12 Polegar 3,61 0,20 

13 
Indicador 

(falange média) 
4,89 0,21 

14 
Indicador 

(falange proximal) 
2,28 0,31 

15 
Médio 

(falange média) 
2,56 0,27 

16 
Médio 

(falange proximal) 
1,76 0,35 

17 anelar 1,75 0,38 

18 mínimo 1,27 0,38 

19 dorso da mão 1,91 0,32 

20 pulso 1,26 0,39 
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A partir dos valores de Dose Absorbida e das equações 4.6 e 4.7 foi feita 

uma estimativa para dose equivalente diária para mão dominante e não-

dominante (tabela 20), considerando que um profissional em serviço de 

medicina nuclear manipule o radiofármaco utilizando blindagem de seringa, em 

um tempo médio de 40 segundos (tempo de exposição), realizando 5 

procedimentos por dia (em média).  

 

 

  

 

 

 

 

Onde: 

 

 

                                               =                       x  2 3  x                           ;           (4.7) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                  =  1   para fótons  (tabela 19). 

 

 

 

 

____________________________________________ 

2Fração de emissão de pósitrons durante o decaimento do 
18

F (figura 8) 
3 Na equação 4.7 a atividade deve ser multiplicada pelo fator 2 pois cada decaimento do 

18
F 

emite apenas um pósitron, que ao aniquilar com a matéria produz 2 fótons. 

 

Número de fótons por 
procedimento 

Atividade 
(MBq) 

tempo de 
exposição 

Fator de peso 
da radiação 

(WR) 

(ICRU, 1989) 1,1 para energia do fóton 

Fator de 
conversão  

Dose ar/pele 

= 

ar

en

pele

en



























 =  0,511 MeV 

      (4.6) 

Fator de 
conversão  

Dose 
ar/pele 

Dose Eq. 
na pele 
(mSv) 

Fator de 
peso da 
radiação 

(WR) 

Número de 
fótons por 

procedimento 

Dose Abs. 
no ar 

(nGy/fóton) 

= x x x x 0,972 
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Tabela 19. Fatores de peso das radiações (WR) (ICRP, 2007; CNEN, 2011) 
 

Tipos de Radiação e intervalos de Energia 
Fator de peso da radiação (wR) 

ICRP 103 CNEN NN 3.01 

Fótons, todas as energias 1 1 

Elétrons e muons, todas as energias 1 1 

Nêutrons, energia        < 10 keV Fatores 
apresentados em 

uma curva contínua 
em função da 

energia do nêutron 

(figura 38) 

5 

                                      10 keV a 100 keV 10 

                                     > 100 keV a 2 MeV 20 

                                     > 2 MeV a 20 MeV 10 

                                     > 20 MeV 5 

Prótons, (não de recuo), energia > 2 MeV 2 5 

Partículas alfa, fragmento de fissão e núcleos 
pesados 

20 20 

 

 

 

 

Figura 38. Fator de peso da radiação, para nêutrons, em função da energia. 
Pode ser observada na figura a função segundo a ICRP 60 (1991), e a função adotada 

pelas recomendações de 2007 pela ICRP 103. 
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Foram considerados também, para estes cálculos, a administração 

recomendada de uma atividade de 370 MBq (10 mCi) de 18F-FDG em seringa 

de injeção, para um adulto padrão de 70 kg de massa (VILLAS BOAS, 2012; 

KUBO & MAURICIO, 2014). 

 
Tabela 20. Comparação entre as estimativas de Dose equivalente diária para pele, para 

administração de 
18

F-FDG, em mão dominante e não dominante, levando em consideração o 
uso de blindagem de seringa de injeção. 

 

Segmento 
Dose Equivalente (mSv) 

Mão dominante Mão Não-dominante 

A
n

te
ri

o
r 

1 polegar 0,06 0,52 

2 Indicador (ponta do dedo) 0,92 0,29 

3 Indicador (falange média) 0,40 1,15 

4 Indicador (falange proximal) 0,18 1,08 

5 Médio (ponta do dedo) 0,84 0,20 

6 Médio (falange média) 0,41 0,83 

7 Médio (falange proximal) 0,17 0,91 

8 anelar 0,24 0,52 

9 mínimo 0,13 0,34 

10 palma da mão 0,08 0,63 

11 pulso 0,04 0,28 

P
o

s
te

ri
o

r 

12 polegar 0,08 0,30 

13 Indicador (falange média) 0,16 0,41 

14 Indicador (falange proximal) 0,09 0,19 

15 Médio (falange média) 0,21 0,22 

16 Médio (falange proximal) 0,08 0,15 

17 anelar 0,14 0,15 

18 mínimo 0,08 0,11 

19 dorso da mão 0,03 0,16 

20 pulso 0,02 0,11 

 
  

De acordo com os dados obtidos e relacionados na tabela 20, pode-se 

observar que os pontos mais expostos – para a geometria estudada (figura 36) 
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– tendem a ser as pontas dos dedos indicador e médio para a mão dominante 

e dedo indicador para mão não dominante.  

Pode-se observar também que as estimativas de dose encontradas para 

o pulso são 23 vezes menor que o ponto mais exposto para a mão dominante, 

por exemplo. Desta forma, medições com anel dosimétrico, sendo colocados 

na base do dedo mais exposto apenas subestimariam em 5 vezes a estimativa 

de dose equivalente na mão. Assim sendo, medições realizadas com anéis 

dosimétricos estariam estimando melhor a dose equivalente em extremidades 

do que pulseiras.  

Assim como em Kubo & Maurício (2014), os dados obtidos apontam que 

o uso de pulseiras dosimétricas não se mostra como a melhor alternativa para 

estimativa de dose em extremidades. 

Merce et al. (2011) estimaram a dose recebida por trabalhadores 

durante as práticas de injeção e fracionamento do radiofármaco em 11 pontos 

dentre os dedos polegar, indicador, médio e anelar, além de pulso - para mãos 

dominante e não dominante. Como resultados observaram que 

posicionamentos no dedo indicador e polegar apresentaram maior dose. Assim 

sendo, consideram o uso de anéis dosimétricos na base do dedo indicador uma 

melhor alternativa para monitoramento dos trabalhadores, já que o pulso é o 

ponto menos exposto. As posições da mão não dominante também foram 

identificadas como mais expostas.  

Para uma estimativa de dose equivalente anual (tabela 21), 

consideramos este mesmo profissional realizando um total de 5 procedimentos 

PET por dia de trabalho, em duas vezes por semana, resultando em cerca de 

530 procedimentos ao ano. 
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Tabela 21. Estimativa de dose equivalente anual 

 

Segmento 
Dose Equivalente anual (mSv) 

Mão dominante Mão Não dominante 

A
n

te
ri

o
r 

1 polegar 6,85 55,43 

2 Indicador (ponta do dedo) 97,10 31,26 

3 Indicador (falange média) 42,28 121,85 

4 Indicador (falange proximal) 18,95 114,89 

5 Médio (ponta do dedo) 89,21 21,49 

6 Médio (falange média) 43,82 87,96 

7 Médio (falange proximal) 18,24 96,59 

8 anelar 25,46 55,45 

9 mínimo 13,87 36,22 

10 palma da mão 8,11 66,81 

11 pulso 4,34 29,17 

P
o

s
te

ri
o

r 

12 polegar 8,44 32,26 

13 Indicador (falange média) 16,96 43,69 

14 Indicador (falange proximal) 9,11 20,37 

15 Médio (falange média) 22,72 22,93 

16 Médio (falange proximal) 8,62 15,71 

17 anelar 14,45 15,67 

18 mínimo 8,79 11,39 

19 dorso da mão 3,52 17,05 

20 pulso 1,84 11,25 

 

 

 

Para a geometria estudada, de acordo com os dados apresentados na 

tabela 21, nenhum dos pontos analisados registraram dose maior do que 150 

mSv. Contudo, pontos na base dos dedos indicador e médio da mão não 

dominante chegam bem próximos do nível para investigação para dose 

equivalente anual em extremidade (150 mSv), definido pela norma CNEN – NN 

– 3.01 de 13 de março de 2014 (“Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica”). 

Uma estimativa de dose para os pontos de análise no cristalino é 

apresentada na tabela 22.  
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Tabela 22. Estimativas de dose para os pontos de análise no cristalino 

 

Segmento 
Dose Equivalente 

diária (mSv) 
Dose equivalente 

anual (mSv) 

1 Olho esquerdo 0,01 0,91 

2 Olho direito 0,01 0,92 

3 Entre olhos 0,04 4,09 

4 Têmpora esquerda 0,02 2,36 

5 Têmpora direita 0,02 2,23 

 

Em relação aos dados apresentados na tabela 22, podemos observar 

que os valores de dose estimados para o cristalino se mantêm abaixo do limite 

estabelecido pela CNEN (20 mSv anual). As posições para monitoramento de 

dosímetro próximo às têmporas apresentam-se como uma boa alternativa já 

que os valores obtidos nestes pontos se mostram próximos aos valores obtidos 

diretamente no cristalino (olhos direito e esquerdo) do fantoma ADAM. 

  

 

 

4.4. Avaliação Dosimétrica durante procedimento de fracionamento de 

doses do radiofármaco. 

 

   

 Na figura 39 é apresentada a geometria utilizada para obtenção de 

dados para simulação de procedimento de fracionamento de doses.  
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Figura 39. À esquerda: procedimento real de fracionamento de doses em PET utilizado como 
referência para geometria de simulação. À direita: Simulação de procedimento de 

fracionamento de doses. 
 

 

A tabela 23 apresenta os resultados obtidos para a mão dominante, 

enquanto a tabela 24 apresenta os resultados obtidos para a mão não 

dominante.  
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Tabela 23.Valores de Dose Absorvida obtidos durante procedimento de fracionamento de 
doses – Mão dominante. 

 

Posição Segmento 
Dose  

(x10-6 nGy/pósitron) 
Desvio padrão 

(x10
-6

 nGy/pósitron) 

A
n

te
ri

o
r 

1 Polegar 2,93 0,06 

2 
Indicador 

(Ponta do dedo) 
2,90 0,06 

3 
Indicador  

(falange média) 
3,47 0,06 

4 
Indicador  

(falange proximal) 
3,46 0,06 

5 
Médio 

(ponta do dedo) 
2,35 0,05 

6 
Médio  

(falange média) 
2,37 0,05 

7 
Médio  

(falange proximal) 
2,48 0,05 

8 Anelar 1,87 0,04 

9 Mínimo 1,37 0,04 

10 Palma da mão 1,57 0,04 

11 Pulso 0,83 0,03 

P
o

s
te

ri
o

r 

12 Polegar 2,83 0,05 

13 
Indicador  

(falange média) 
2,34 0,05 

14 
Indicador  

(falange proximal) 
1,94 0,04 

15 
Médio  

(falange média) 
1,93 0,04 

16 
Médio  

(falange proximal) 
1,59 0,04 

17 anelar 1,14 0,03 

18 mínimo 0,99 0,03 

19 dorso da mão 0,94 0,03 

20 pulso 0,54 0,02 
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Tabela 24. Valores de Dose Absorvida obtidos durante procedimento de fracionamento de 
doses – Mão não dominante. 

 

Posição Segmento 
Dose  

(x10-6 nGy/pósitron) 
Desvio padrão 

(x10
-6

 nGy/pósitron) 

A
n

te
ri

o
r 

1 Polegar 0,54 0,02 

2 
Indicador 

(Ponta do dedo) 
1,88 0,04 

3 
Indicador  

(falange média) 
0,85 0,03 

4 
Indicador  

(falange proximal) 
0,63 0,02 

5 
Médio 

(ponta do dedo) 
1,90 0,04 

6 
Médio  

(falange média) 
0,80 0,03 

7 
Médio  

(falange proximal) 
0,51 0,02 

8 Anelar 0,61 0,02 

9 Mínimo 0,58 0,02 

10 Palma da mão 0,33 0,02 

11 Pulso 0,25 0,01 

P
o

s
te

ri
o

r 

12 Polegar 0,95 0,03 

13 
Indicador  

(falange média) 
1,25 0,03 

14 
Indicador  

(falange proximal) 
1,09 0,03 

15 
Médio  

(falange média) 
1,31 0,03 

16 
Médio  

(falange proximal) 
1,09 0,03 

17 anelar 0,91 0,03 

18 mínimo 0,79 0,03 

19 dorso da mão 0,69 0,02 

20 pulso 0,51 0,02 

 

 

A partir dos valores de Dose Absorbida foi feita uma estimativa para 

dose equivalente diária para mão dominante e não dominante (tabela 25), 

considerando os mesmos parâmetros utilizados para obtenção de dados em 

simulação de administração do radiofármaco (profissional realizando uma 

média de 5 procedimentos por dia). Foram considerados para esta etapa do 
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trabalho, o uso de uma ampola de 18F-FDG com uma atividade de 4625 MBq 

(125 mCi) e um tempo estimado em 10 segundos para cada procedimento de 

fracionamento de doses realizado pelo IOE (CYCLOBRAS, 2019). 

 

Tabela 25. Comparação entre as estimativas de Dose equivalente diária para pele, para 
fracionamento de 

18
F-FDG, em mão dominante e não dominante. 

 

Segmento 
Dose Equivalente (mSv) 

Mão dominante Mão Não dominante 

A
n

te
ri

o
r 

1 polegar 0,77 0,14 

2 Indicador (ponta do dedo) 0,76 0,50 

3 Indicador (falange média) 0,91 0,23 

4 Indicador (falange proximal) 0,91 0,17 

5 Médio (ponta do dedo) 0,62 0,50 

6 Médio (falange média) 0,63 0,21 

7 Médio (falange proximal) 0,65 0,14 

8 anelar 0,49 0,16 

9 mínimo 0,36 0,15 

10 palma da mão 0,41 0,09 

11 pulso 0,22 0,07 

P
o

s
te

ri
o

r 

12 polegar 0,12 0,25 

13 Indicador (falange média) 0,10 0,33 

14 Indicador (falange proximal) 0,08 0,29 

15 Médio (falange média) 0,08 0,35 

16 Médio (falange proximal) 0,07 0,29 

17 anelar 0,05 0,24 

18 mínimo 0,04 0,21 

19 dorso da mão 0,04 0,18 

20 pulso 0,02 0,14 

 

 

Na tabela 26 são apresentadas uma estimativa para dose anual em 

extremidades.  
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Tabela 26. Estimativa de dose anual, para procedimento de fracionamento de doses. 

 

Segmento 
Dose Equivalente anual (mSv) 

Mão dominante Mão Não dominante 

A
n

te
ri

o
r 

1 polegar 409,16 15,33 

2 Indicador (ponta do dedo) 404,54 52,79 

3 Indicador (falange média) 484,35 23,96 

4 Indicador (falange proximal) 483,44 17,83 

5 Médio (ponta do dedo) 328,19 53,25 

6 Médio (falange média) 331,51 22,36 

7 Médio (falange proximal) 346,36 14,50 

8 anelar 260,96 17,21 

9 mínimo 191,89 16,21 

10 palma da mão 218,70 9,50 

11 pulso 116,14 7,17 

P
o

s
te

ri
o

r 

12 polegar 63,28 26,80 

13 Indicador (falange média) 52,21 35,14 

14 Indicador (falange proximal) 43,44 30,60 

15 Médio (falange média) 43,06 36,61 

16 Médio (falange proximal) 35,45 30,57 

17 anelar 25,44 25,60 

18 mínimo 22,23 22,17 

19 dorso da mão 21,08 19,54 

20 pulso 12,09 14,52 

 

 

Pode ser observado que, para simulação de procedimento de 

fracionamento de doses, nenhum dos pontos de análise ultrapassam o limite de 

dose estabelecido pela CNEN (2014), que conforme apresentado na tabela 7, é 

de 500 mSv. Contudo, pontos situados nos dedos polegar e indicador da mão 

dominante ultrapassam 400 mSv, chegando próximos ao limite de dose anual. 

De acordo com os dados obtidos, o ponto que corresponde ao pulso 

apresenta uma estimativa de dose cerca de 7 vezes menor que o ponto mais 

exposto (ponta do dedo médio) para a mão não dominante, e cerca de 40 
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vezes menor que o ponto mais exposto (falange média do dedo indicador) para 

a mão dominante. 

As doses em extremidades para o procedimento de fracionamento de 

doses se mostram maiores que as doses obtidas para o procedimento de 

administração do radiofármaco. É observado também que os pontos com maior 

exposição constituem os pontos pertencentes aos dedos polegar, indicador e 

médio da mão dominante. Ao contrário do que pode ser observado para o 

procedimento de administração do radiofármaco, para o fracionamento de 

doses os pontos com maiores valores de doses correspondem a mão 

dominante. Neste caso, a mão não dominante serve apenas como apoio 

durante o processo de fracionamento.   

Merce et al. (2011), constataram, em seu estudo, que as maiores doses 

em extremidades durante procedimento de fracionamento de doses para 18F 

encontram-se nos dedos indicador e polegar. É visto também que as doses 

obtidas para procedimento de fracionamento de doses são superiores às doses 

em procedimento de administração do radiofármaco, podendo levar o 

trabalhador a exceder o limite de dose anual recomendado. 

Carnicer et al. (2011), apontam em seus estudos que as doses em 

extremidades para trabalhadores durante procedimentos de fracionamento de 

dose/preparação do radiofármaco são superiores que as doses observadas 

para procedimento de administração do radiofármaco. Isso se deve às altas 

atividades contidas nos frascos com radiofármaco, as quais apresentam-se 

muito maiores que as atividades administradas por via endovenosa, onde a 

seringa ainda é protegida por uma blindagem, o que não ocorre durante o 

procedimento de fracionamento.  

Para esta etapa do trabalho também foram estimadas as doses para o 

cristalino em 5 posicionamentos diferentes. Os dados são apresentados na 

tabela 27. 
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Tabela 27. Estimativa de dose para cristalino em procedimento de fracionamento de doses. 

 

Segmento 
Dose Equivalente 

diária (mSv) 
Dose equivalente 

anual (mSv) 

1 Olho esquerdo 0,019 2,00 

2 Olho direito 0,020 2,07 

3 Entre olhos 0,092 9,78 

4 Têmpora esquerda 0,054 5,68 

5 Têmpora direita 0,053 5,67 

 

 

 

 De acordo com os dados apresentados na tabela 27, pode-se observar 

que nenhum dos pontos de análise para cristalino, durante a simulação do 

procedimento de fracionamento de doses do 18F-FDG ultrapassa o limite de 

dose anual estabelecido pela CNEN (2014) de 20 mSv.  

Dentre os pontos possíveis para posicionamento de um dosímetro para 

monitoramento (têmporas esquerda e direita, e entre os olhos), o que mais se 

aproxima da dose estimada para os olhos é o posicionamento nas têmporas. 

 Os dados apresentados por Kubo & Mauricio (2014) para distribuição de 

dose em cristalino mostram que as doses diárias medidas encontram-se na 

faixa de 0,02 a 0,05 mSv para procedimento de fracionamento de dose. Estes 

dados mostram-se compatíveis aos obtidos para os pontos 1 e 2 a partir da 

nossa simulação utilizando o Geant4 (tabela 25). 

   

 

 

4.5. Estimativas de dose para procedimento de administração do 

radiofármaco + fracionamento de doses. 

 

 

 Para estimar a dose total que o IOE deve receber ao realizar os dois 

procedimentos (injeção e fracionamento de dose), foi realizado o somatório das 
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estimativas realizadas para cada etapa do trabalho. Os valores obtidos podem 

ser observados na tabela 28. 

 
Tabela 28. Estimativa de dose anual recebida para realização dos dois procedimentos: injeção 

e fracionamento de doses. 

 

Segmento 
Dose Equivalente anual (mSv) 

Mão dominante Mão Não dominante 

A
n

te
ri

o
r 

1 polegar 416,01 47,59 

2 Indicador (ponta do dedo) 501,63 84,05 

3 Indicador (falange média) 526,62 67,66 

4 Indicador (falange proximal) 502,40 38,21 

5 Médio (ponta do dedo) 417,40 74,74 

6 Médio (falange média) 375,32 45,29 

7 Médio (falange proximal) 364,60 30,21 

8 anelar 286,42 32,88 

9 mínimo 205,77 27,60 

10 palma da mão 226,81 26,55 

11 pulso 120,48 18,42 

P
o

s
te

ri
o

r 

12 polegar 71,72 82,23 

13 Indicador (falange média) 69,17 156,99 

14 Indicador (falange proximal) 52,54 145,49 

15 Médio (falange média) 65,78 124,57 

16 Médio (falange proximal) 44,07 127,16 

17 anelar 39,89 81,04 

18 mínimo 31,02 58,39 

19 dorso da mão 24,60 86,35 

20 pulso 13,93 43,69 

 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 28, para um IOE que 

realize os dois procedimentos (administração e fracionamento do 

radiofármaco), alguns pontos pertencentes a mão dominante ultrapassariam o 

limite de dose anual de 500 mSv (CNEN, 2014). 

Hudzietzova et al. (2016), após mapearem a distribuição de doses com a 

utilização do radiofármaco 18F, constataram que a maioria das doses 
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encontradas em extremidades estariam dentro do intervalo de 150 a 500 mSv. 

Segundo Hudzietzova et al. (2016), estes dados indicam que cerca de 40% dos 

trabalhadores inseridos nestas práticas excedem os limites de dose 

recomendados. A distribuição das doses nos pontos de análise (dedos 

indicador, médio, anelar, polegar e pulso) pode variar de acordo com as 

diferentes geometrias de manipulação que podem ser tomadas. 

Uma estimativa de dose para cristalino, que leve em consideração um 

IOE que realize os dois procedimentos (administração e fracionamento) é 

apresentada na tabela 29. 

 

 

Tabela 29. Estimativa de dose anual para cristalino em procedimento de injeção + 
fracionamento de doses. 

 

Segmento 
Dose equivalente anual 

(mSv) 

1 Olho esquerdo 2,91 

2 Olho direito 2,98 

3 Entre olhos 13,88 

4 Têmpora esquerda 8,04 

5 Têmpora direita 7,90 



 

CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES 

 

 

A partir da análise dos resultados apresentados no capítulo anterior, podem 

ser listadas as seguintes conclusões: 

 

• A partir dos dados da tabela 16 e figura 35, podemos concluir que a 

implementação do fantoma geométrico em código Monte Carlo Geant4 

foi validada, já que os valores para kerma encontrados em simulação e 

experimentação mostram-se compatíveis. Foi observado também que os 

valores de kerma obtidos pelos TLDs colocados na parte anterior do 

fantoma foram ligeiramente maiores que os valores de kerma 

encontrados nos TLD situados na parte posterior. Isso se deve ao fato 

do próprio fantoma contribuir para a atenuação à passagem da radiação 

de uma região a outra. 

 

• Os pontos mais expostos para os procedimentos de administração de 

radiofármaco e para fracionamento de doses tendem a ser as pontas 

dos dedos indicador e médio e dedo polegar. Contudo, o procedimento 

de administração do radiofármaco apresenta maiores doses para a mão 

não dominante enquanto para o procedimento de fracionamento de 

doses estes pontos estão presentes na mão dominante.   

 

• Para procedimento de administração do radiofármaco as estimativas de 

dose encontradas para o pulso são 23 vezes menor que o ponto mais 

exposto para a mão dominante. Enquanto para o procedimento de 

fracionamento de doses, estas estimativas podem alcançar valores 40 

vezes menores no pulso que no ponto mais exposto.  

 

• Medições com anel dosimétrico, sendo colocados na base do dedo mais 

exposto estariam subestimando em 5 vezes a estimativa de dose 

equivalente na mão, em procedimento de administração de 
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radiofármacos. Para procedimento de fracionamento de doses esta 

estimativa é cerca de 4 vezes menor. 

 

• Para o caso de opção por uso de anel dosimétrico, a tendência seria a 

colocação do mesmo na mão dominante. Contudo, as bases dos dedos 

da mão não dominante são os pontos em que estariam mais expostos 

durante o procedimento de administração do radiofármaco.  

 

• Assim como em Kubo & Maurício (2014), os dados obtidos apontam que 

o uso de pulseiras dosimétricas não se mostra como a melhor alternativa 

para estimativa de dose em extremidades. 

 

• De acordo com os valores de dose estimados para o cristalino 

apresentados na tabela 22, pode-se perceber que em nenhuma das 

posições de monitoramento (têmporas ou entre olhos) o limite de dose 

anual estabelecido pela CNEN (20 mSv) é ultrapassado. Contudo, 

medições de dosímetros posicionados nestes pontos superestimariam 

em até 4,5 vezes os valores de dose obtidos diretamente no cristalino.  

Deste modo, as posições para monitoramento de cristalino a partir de 

dosímetros próximos às têmporas apresentam-se como uma boa 

alternativa já que os valores obtidos nestes pontos se mostram mais 

próximos aos valores obtidos diretamente no cristalino do fantoma 

ADAM. 

 

 

 



 

APÊNDICE A 

 

A.1. Artigo Publicado  

O artigo apresentado a seguir foi publicado em 2015 pela Brazilian Journal of 

Radiation Sciences (BJRS) e aborda a implementação e validação do fantoma de mão 

e antebraço em código Monte Carlo Geant4. 
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A.2. Artigo submetido para publicação 

 

A seguir é apresentado o resumo do artigo submetido para publicação 

pela Brazilian Journal of Radiation Sciences (BJRS).  
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