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ESTUDO DOS NÍVEIS DE DOSE EM INDIVÍDUOS DO PÚBLICO NOS

SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR

Autor: Geovanna Oliveira de Mello Cabral

Orientador: Prof. Dr. Ademir de Jesus Amaral

RESUMO

A Medicina Nuclear compreende a utilização médica de substâncias radioativas,

denominadas de radiofármacos, apresentadas na forma de fontes não seladas. Uma vez

administrado o radiofarmaco, o paciente passa a ser uma fonte radioativa durante algumas

horas, ou mesmo dias. A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) regulamenta que

nos Serviços de Medicina Nuclear os pacientes devem ser separados de seus

acompanhantes, procurando-se evitar a exposição desses indivíduos à radiação ionizante.

Entretanto, na prática, observa-se que essa separação nem sempre ocorre, devido a

diversos fatores, como por exemplo, os estados físico e emocional do paciente. Neste

contexto, o objetivo deste trabalho foi o de investigar as doses absorvidas por

acompanhantes de pacientes submetidos à prática diagnostica em diferentes serviços de

medicina nuclear. Para tanto, 380 acompanhantes foram monitorados utilizando-se

dosímetros do tipo termoluminescentes. Os resultados obtidos revelaram doses absorvidas

inferiores ao limite anual de 1 mSv regulamentado pela CNEN para os indivíduos do

público. Com base nesses resultados e à luz das normas em vigor, questionou-se a restrição

dada quanto às condições de permanência dos acompanhantes de pacientes nos Serviços

de Medicina Nuclear.
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STUDY OF DOSE LEVELS ABSORBED BY MEMBERS OF THE PUBLIC

IN NUCLEAR MEDICINE DEPARTMENTS
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SUMMARY

In Nuclear Medicine, radioisotopes are bound to various compounds (called

radiopharmaceuticals) for use in various diagnostic and therapeutic applications. These

unsealed sources are administered in various forms to patients, who remain radioactive for

hours or days, and represent a source of potential radiation exposure for others. Thus, in

nuclear medicine departments, radiation protection of workers and members of the public,

especially persons accompanying patients, must consider this exposure. In Brazil, the

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) establishes that, in nuclear medicine

departments, the patients and persons accompanying patients should be separated each

other. However, this rule is not always followed due to many factors such as physical and

emotional conditions of patients. In this context, the aim of this study was the investigation

of dose levels, which the persons accompanying patients are exposed to. For monitoring,

thermoluminescent dosimeters were employed. The dosimeters were given to 380 persons

who were accompanying patients in nuclear medicine departments. Exposure results were

lower than 1 mSv. On the basis of CNEN rules, issues regarding stay conditions for

members of the public in these departments are discussed.



1. INTRODUÇÃO

A Medicina Nuclear é a especialidade médica que utiliza substâncias radioativas na

forma de fontes não seladas para fins diagnósticos e terapêuticos. Essas substâncias,

denominadas de radiofármacos, distribuem-se no corpo humano seguindo vias metabólicas

precisas, onde os órgãos alvos são bem definidos. A detecção da radiação emitida pelo

radionuclideo leva à formação de imagens, as quais são registradas em intervalos de tempo

sucessivos, resultando na obtenção de informações morfológicas e fisiológicas dos órgãos.

Através dos procedimentos empregados na medicina nuclear, o médico pode

avaliar o estado funcional do órgão alvo. Com isso, é possível diagnosticar doenças que

estão na fase inicial ou facilitar o tratamento de doenças graves, tal como o câncer.

Após a administração do radiofármaco, o paciente passa a ser uma fonte radioativa

durante algumas horas, ou mesmo dias. Assim, além dos profissionais de saúde e do

paciente, as normas de radioproteção devem ser observadas para os indivíduos do público.

A permanência de acompanhantes nos serviços de medicina nuclear decorre da

necessidade de apoio psicológico e, em certos casos, de apoio físico aos pacientes. Desta

forma, esta proximidade da fonte acarreta a exposição desses acompanhantes às radiações

ionizantes.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) estabelece normas para

funcionamento dos Serviços de Medicina Nuclear (SMN) no Brasil, nas quais todo SMN

deva possuir uma sala específica para pacientes injetados [1]. Porém, a separação entre



pacientes e acompanhantes nem sempre é respeitada. Ademais, a rotina de atividades

desses serviços dificulta a observância quanto ao cumprimento desses itens.

O objetivo do presente trabalho foi avaliar os níveis de doses absorvidas por

acompanhantes de pacientes nos Serviços de Medicina Nuclear, evitando-se interferências

tanto na dinâmica das atividades desses serviços, quanto no comportamento do público.



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Histórico

Henri Becquerel, então professor de Física no Museu de História Natural de Paris e

da École Polythechnique, descobre, em Io de março de 1896, que sais de urânio emitem

radiação espontaneamente. Ele denomina essa radiação de "raios urânicos".

Mais tarde, em 1898, Marie Curie, em sua tese de doutorado, pesquisa sobre as

radiações descobertas por Becquerel, e estuda uma grande variedade de compostos

químicos. Neste mesmo ano, ela descobre e isola dois novos elementos: o polônio e o

rádio. Foi justamente nesta época que Marie Curie apresentou pela primeira vez o termo

radioatividade para expressar este fenômeno.

Embora a existência do núcleo atômico não tivesse sido demonstrada até então, as

pesquisas sobre radioatividade progrediram, sendo justamente as descobertas das emissões

alfa, beta e gama que conduziram a uma melhor investigação da estrutura da matéria.

Essas radiações são aplicadas na medicina desde 1905. Hoje em dia, encontram-se

aplicações nucleares, por exemplo, na indústria, na agricultura e nas artes. Em particular,

as radiações ionizantes utilizadas na medicina constituem a maior fonte de irradiação

artificial no homem [2].

A partir da década de 1960, o emprego de moléculas marcadas com elementos

radioativos proporcionou um grande impulso à medicina, dando origem a uma nova



especialidade médica denominada de Medicina Nuclear. Com isso, foi possível a

visualização da maioria dos órgãos do corpo humano, bem como a localização de tumores

cerebrais e estudos do trato gastrintestinal. Em meados da década de 1980, o uso de

radiofármacos proporcionou o diagnóstico de doenças cardiovasculares. Nessa mesma

época, o desenvolvimento de câmaras à cintilação e dos computadores levaram à melhoria

na qualidade de imagens nestes diagnósticos [3].

2.2 A Questão da Radioproteção

Os critérios de radioproteção estabelecem limites quantitativos com o objetivo de

proteger o ser humano contra os efeitos nocivos das radiações ionizantes, permitindo

usufruir dos benefícios do uso destas radiações, objetivando o mínimo de risco para o

paciente, para os trabalhadores e para os indivíduos do público em geral.

As recomendações da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP)

servem de base para as normas de proteção radiológica atualmente utilizadas no Brasil. A

ICRP através da sua Publicação número 26, apresenta os seguintes princípios gerais de

radioproteção [4]:

> Nenhuma prática que envolva exposição à radiação deve ser adotada a

menos que produza suficiente benefício ao indivíduo exposto ou à

sociedade (Princípio da justificativa);

> Todas as exposições às radiações devem ser tão baixas quanto

razoavelmente exeqüíveis, levando-se em conta fatores sociais e

econômicos (Princípio da otimização);

> A exposição do indivíduo, resultante da combinação de todas as práticas

relevantes, deve ser sujeita a limites de dose ou a algum tipo de controle de

risco no caso de exposições potenciais (Princípio do limite de dose

individual e limites de risco).



No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é responsável pelo

estabelecimento de normas para o funcionamento dos Serviços de Medicina Nuclear

(SMN), visando à proteção dos profissionais de saúde, pacientes e indivíduos do público.

Essas normas de segurança regulamentam desde a distribuição física das instalações até a

manipulação dos radiofármacos [1]. De acordo com essas normas, os acompanhantes de

pacientes são enquadrados como indivíduos do público.

Segundo as normas da CNEN, as instalações indispensáveis à prática de

diagnósticos nos SMN devem possuir as seguintes dependências assim classificadas [5]:

> área livre é uma área isenta de regras especiais de segurança onde as doses

equivalentes efetivas anuais não ultrapassam o limite primário para

indivíduos do público. Ex.: secretaria, sanitários para o público e as salas de

espera, de consultas, dos médicos, do supervisor de radioproteção e de

revelação).

> área restrita é uma área sujeita a regras especiais de segurança na qual as

condições de exposição podem ocasionar doses equivalentes efetivas anuais

superiores a 1/50 (dois centésimos) do limite primário para trabalhadores.

Ex.:sala(s) de exame(s);

> área controlada é uma área restrita na qual as doses equivalentes efetivas

anuais podem ser iguais ou superiores a 3/10 (três décimos) do limite

primário para trabalhadores. Ex.: sala de espera de pacientes, sanitário

exclusivo para os pacientes, local para armazenamento de rejeitos

radioativos, laboratório de manipulação e armazenamento de fontes em uso

e sala de administração de radiofármacos;

> área supervisionada é uma área restrita na qual as doses equivalentes

efetivas anuais são mantidas inferiores a 3/10 (três décimos) do limite

primário para trabalhadores.



Para a observância desses princípios e critérios de radioproteção há a necessidade

do conhecimento e da medida de grandezas físicas, as quais irão possibilitar a otimização

do emprego das radiações ionizantes.

2.3 Grandezas Físicas

2.3.1 Fluência energética

A fluência energética em um determinado ponto P, F(P), é definida como sendo a

razão entre a energia dos fótons (dE) que atravessa uma superfície elementar de área dS e

a área elementar dS. Ou seja:

f ^ * (1)
dS 3dS

Onde d<j> é a energia que atravessa a superfície elementar dS, por unidade de tempo,

e T é o tempo total de exposição. Assim, a fluência energética é medida em unidades de J.m*2.

2.3.2 Kerma

Kerma (Kinetic Energy Released per unit of Mass) é o quociente entre dEtr e dm,

onde dEtr é a soma de todas as energias cinéticas iniciais de todas as partículas carregadas

liberadas por partículas não carregadas incidentes em um material de massa dm.



K = f". (2)
dm

O kerma tem dimensões de energia por unidade de massa e se exprime em gray

(Gy), sendo 1 Gy = 1 J.kg"1.

2.3.2.1 Componentes do kerma

Para feixes de fótons (raios-X ou y), o kerma consiste na energia transferida para

elétrons e positrons por unidade de massa do meio.

A energia cinética de um elétron rápido pode ser despendida em dois modos:

1. Interações coulombianas com os elétrons atômicos do material absorvedor,

resultando na dissipação local da energia sob forma de ionização e excitação

na trajetória do elétron ou próximo a ele;

2. Interações radioativas com o campo de força coulombiano do núcleo

atômico, no qual fótons são emitidos a medida em que o elétron desacelera.

Estes fótons são relativamente penetrantes comparados com os elétrons e eles

carregam sua energia quântica para longe da trajetória da partícula carregada.

Como o kerma inclui a energia recebida pelas partículas carregadas, quer ele seja

destinado para ser despendido pelos elétrons em colisão ou interações do tipo radioativas,

pode-se subdividir o kerma em duas partes:

(3)



Onde:

Kc é kerma de colisão, isto é, quando a energia é dissipada localmente,

gerando excitações e/ou ionizações;

Kr é o kerma de radiação, quando a energia é liberada através de fótons.

2.3.3 Dose absorvida

Embora seja importante o conhecimento da energia transferida à matéria pela

radiação, o efeito da radiação depende da energia que é depositada no meio. Neste sentido,

a quantidade e a taxa de energia depositada no tecido são de grande importância na

avaliação dos efeitos biológicos.

A dose absorvida é definida como a quantidade de energia absorvida pela matéria

por unidade de massa. No Sistema Internacional (SI) a unidade de dose é também o gray

(Gy). Antigamente a unidade utilizada da dose absorvida foi o rad ("radiation absorbed

dose"), onde 1 rad = 0,01 J/kg. A dose absorvida é definida para todos os tipos de

radiações ionizantes na matéria [6], sendo igual ao kerma em condições de equilíbrio

eletrônico*.

Considerando um volume de interesse v num meio, ocorre equilíbrio eletrônico se cada partícula carregada,

de um dado tipo e energia, saindo do volume v for substituída por uma partícula idêntica e de mesma energia.



2.4 Grandezas de Radioproteção

2.4.1 Dose equivalente

Na interação da radiação ionizante com um meio absorvedor, todas as formas de

radiação geram partículas carregadas. O depósito de energia pode ser avaliado a partir da

massa, carga e energia cinética das partículas carregadas que interagiram com o meio. O

número de pares de íons formados por unidade de comprimento, devido a interação da

radiação ionizante com a matéria, é denominado de ionização específica e é expresso em

unidades de pares de íons por micrometro. A grandeza observada é a Transferência Linear

de Energia (LET) que representa a taxa de energia depositada por unidade de

comprimento. A LET normalmente é expressa em keV.^m"1. As radiações que possuem

alto poder de ionização (isto é, alto LET) produzem danos celulares muitas vezes

irreparáveis tanto às células isoladas quanto aos complexos e aos sistemas biológicos.

Os radiobiologistas descreveram as diferentes respostas biológicas através da

comparação de uma radiação particular "teste" com uma radiação padrão (raios-X de 250

kVp). Para tanto, o efeito biológico é escolhido através de observação (por exemplo,

cultura celular irradiada com sobrevivência de 37% das células) e os valores de doses

necessárias para produzir este efeito biológico, tanto para radiações teste quanto para a

padrão, são obtidos experimentalmente. A relação entre a dose de uma radiação padrão e a

dose necessária de uma radiação teste, para produzir o mesmo efeito que a primeira, é

denominada Eficiência Biológica Relativa [relative biologic effectiveness (RBE)] da

radiação teste [6]. As RBEs para várias radiações geralmente estão em de uma faixa de 1 a

50 para ambos sistemas mamíferos e culturas de células [7].

Estas informações têm sido utilizadas para estabelecer os Fatores de peso (WR)

para dose absorvida. Esses fatores expressam o risco biológico relativo levando em
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consideração os tipos de radiações ionizantes, bem como suas energias, conforme

apresentado na Tabela 1. O produto da dose absorvida pelo fator de ponderação da

radiação é chamado de dose equivalente. Se um indivíduo é exposto a mais de um tipo de

radiação, a dose equivalente é a soma dos produtos da dose absorvida por cada tipo de

radiação por seu fator de ponderação. A unidade de dose equivalente no Sistema

Internacional de Unidades é o sievert (Sv):

(4)

Onde: DJR é a dose absorvida média em um órgão ou tecido T para uma radiação

de natureza R [6].

Tabela 1. Fatores de peso da radiação [7].

Tipo de radiação

Fótons (raios-X e y)

Elétrons e muons

Neutrons

Neutrons

Neutrons

Neutrons

Neutrons

Fótons

Partículas, fragmentos de fissão,

núcleos pesados

Energia

<2MeV

todas energias

< 10 keV

10 keV até 100 keV

>100keVaté2MeV

>2 MeV até 20 MeV

>20 MeV

>2MeV

Fator de ponderação da

radiação (WR)

1

1

5

10

20

10

5

5

20
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2.4.2 Dose equivalente efetiva

Os efeitos causados pela radiação ionizante em diversos órgãos do corpo humano

variam em função da sensibilidade de suas células.

Em 1977, em uma tentativa de comparar o dano biológico devido a uma exposição

não uniforme com o dano causado por uma exposição uniforme, a ICRP na sua publicação

26 [4] definiu a dose equivalente média ponderada para vários tecidos e órgãos do corpo,

ficando mais tarde conhecida como dose equivalente efetiva.

(5)

Onde: HT representa o valor da dose equivalente média num determinado tecido

ou órgão do corpo;

WT é o fator de ponderação apresentado na Tabela 2 para este tecido ou

órgão.

Em 1990, esse modelo foi revisado pela ICRP que estabeleceu novos fatores que

são apresentados na Tabela 2, para efeito de comparação.



12

Tabela 2. Fatores de peso para tecidos (WT) [7].

Tecido

Gônadas

Medula vermelha

Cólon

Pulmão

Estômago

Bexiga

Mama

Fígado

Esôfago

Tireóide

Pele

Superfície do osso

Outros

Soma

Fator de ponderação para

tecido (ICRP 26,1977)

0,25

0,12

0,12

0,15

0,03

0,03

0,30

1,00

Fator de ponderação para

tecido (ICRP 60,1990)

0,20

0,12

0,12

0,12

0,12

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

0,01

0,05

1,00

2.5 A Radioproteção nas Aplicações Médicas

Para a proteção radiologica dos pacientes nos procedimentos médicos, os princípios

de justificativa e da otimização são os mais relevantes, enquanto que o princípio de

limitação de dose não é aplicado às doses recebidas pelo paciente no SMN, uma vez que

ele é o beneficiário direto deste procedimento. Portanto, se o procedimento é justificado e

otimizado, a dose no paciente será compatível com a necessidade médica [4].
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Com o intuito de utilizar e fazer vigorar os três princípios básicos de radioproteção,

a ICRP 60 [7] define os seguintes tipos de exposição:

> Exposição Médica: compreende a exposição de pessoas como parte do seu

exame diagnóstico ou terapia;

> Exposição Ocupacional: é a exposição decorrente do trabalho com radiação;

> Exposição do Público: compreende todas as outras exposições.

Por outro lado, como evidencia a ICRP 73 [8], as exposições médicas não se

limitam apenas aos pacientes, mas também aos familiares e voluntários que os auxiliam

tanto no hospital como fora deste. Para estes últimos, a ICRP admite valores de exposições

da ordem de alguns poucos mSv.

No Brasil, a CNEN normatiza os mesmos níveis de dose tanto para os indivíduos

do público quanto para os acompanhantes (familiares e voluntários). A Tabela 3, a seguir,

apresenta os limites anuais de dose estabelecidos pela CNEN para trabalhadores e

indivíduos do público [5].

Tabela 3. Limites primários anuais de dose equivalente estabelecidos pela CNEN [5].

Dose equivalente Trabalhador Indivíduo do público

Efetiva

Órgão ou tecido T

Pele

Cristalino

Extremidades

50mSv

500 mSv

500 mSv

150 mSv

500 mSv

lmSv

1 rnSv/Wp

50mSv

50mSv

50mSv
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A ICRP 73 inclui também no termo "indivíduos do público" não apenas os

visitantes, mas também pacientes expostos à radiação não associada ao seu próprio

tratamento médico [8]. Assim, não é permitido que o paciente que já recebeu o

radiofármaco permaneça na mesma sala dos demais pacientes que não sofreram ainda a

administração de radiofármacos. Na prática, esta separação não é respeitada e se torna

difícil a observância e o cumprimento desta norma. Deste modo, as recomendações da

ICRP e, principalmente, as normas da CNEN que visam a regulamentação da proteção

desses indivíduos do público no Brasil, serão discutidas posteriormente.

2.6 Os Riscos e Benefícios da Radiação Ionizante

Para minimizar os riscos associados ao emprego das radiações ionizantes em

diagnósticos, a dose absorvida pelo paciente deve ser a menor possível de modo a fornecer

a informação diagnostica necessária.

O principal radionuclídeo empregado em Medicina Nuclear é o 99mTc, que é usado

em mais de 80% dos exames realizados, a depender do serviço de medicina nuclear. O
99mTc, com meia-vida física de 6,01 horas, emite radiação gama com energia de 140 keV,

ou seja, após um dia tem-se apenas cerca de 6% (1/16) da radiação inicial. Para os demais

exames realizados, empregam-se, principalmente, o 201Tl (meia-vida física de 3 dias), o
67Ga (meia-vida física de 3,26 dias) e 131I (meia-vida física de 8 dias). Exatamente por

apresentar meias-vidas curtas é que estes materiais são empregados no sentido de evitar

exposições desnecessárias. Uma vez que essas aplicações objetivam um beneficio líquido

ao paciente, as quantidades de material administradas são sempre as menores possíveis,

buscando-se minimizar os possíveis efeitos nocivos à saúde do paciente [9].

Os radioisótopos são usados para a marcação de diferentes compostos que são

administrados para o paciente, por meio de injeção venosa, por via oral ou mesmo por
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inalação. Cada composto é concentrado em um determinado órgão ou tipo de células: por

exemplo, a tireóide concentra iodo radioativo. O intervalo entre a administração do

material e a sua acumulação em um órgão específico depende do composto que foi

utilizado e do órgão a ser estudado. As doses liberadas aos órgãos e, particularmente, às

gônadas, variam consideravelmente segundo as características físicas do radioisótopo e do

metabolismo do fármaco associado, para uma mesma atividade administrada.

A Tabela 4 apresenta alguns exames realizados na Medicina Nuclear com suas

respectivas doses a partir das atividades médias administradas.

Tabela 4. Exames realizados na medicina nuclear, utilizando 99mTc, com suas

respectivas doses a partir da atividade média administrada [10].

Órgão

explorado

Pulmões

Ossos

Miocárdio

Tireóide

Fármaco

Macro-agregados

HDP1

Cloreto de Tálio

Percnetato

Dose equivalente ou

Dose de corpo inteiro

(mSv/GBq)

2

8

59

3

Dose

órgão alvo

(mSv/GBq)

72

63

230

35

Atividade

(MBq)

37-111

555-740

37-148

Cérebro HMPAO2 4,2 70 555-4740

Rim DMSA3 0,004 0,2 37-185

- hidroxi metil fòsfànato, 2HMPAO - hexametilpropileno amino oxima, ̂ M S A - 2,3-áddo dimercaptosuccinico
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2.6.1 Efeitos das radiações ionizantes

A interação da radiação com a matéria produz íons (átomos carregados

eletricamente) motivo pelo qual é chamada de radiação ionizante. No corpo humano, essa

interação resulta, principalmente, na quebra de moléculas de água (radiólise da água).

Os efeitos biológicos causados pela radiação eletromagnética em vários indivíduos

que trabalhavam com aparelhos de raios-X e os efeitos danosos causados pela

radioatividade foram primeiramente observados em torno de 1900. Os primeiros

profissionais que operavam os aparelhos de raios-X notaram que as áreas do corpo

expostas à radiação ficaram com ausência de cabelos. A pele tornava-se vermelha, e se

esta voltasse a receber radiação formavam-se úlceras na superfície. Foram identificados

trabalhadores expostos à radiação e que, após alguns anos, haviam desenvolvido cânceres

de pele. Além disso, Madame Curie relatou na sua tese de doutorado em 1904 que uma

fonte de rádio a qual ela colocou na mão de seu marido por algumas horas produziu um

ferimento doloroso que se estendeu pela pele e demorou algum tempo para cicatrizar [11].

Em 1906, estudos sobre os efeitos das radiações ionizantes sobre o funcionamento

das células comprovaram que as alterações que ocorrem nas mesmas são diferentes para

diferentes tecidos e órgãos, conforme ficou estabelecido através da Lei de Bergonié e

Tribondeau: "A radiosensibilidade das células é diretamente proporcional à sua atividade

reprodutiva e inversamente proporcional ao seu grau de diferenciação" [12].

Os efeitos causados pela radiação ionizante são de dois tipos: somáticos e

genéticos. Os efeitos somáticos acometem o próprio indivíduo, não sendo transmitidos

para seus descendentes. As células atingidas são aquelas responsáveis pela manutenção do

funcionamento do organismo, tais como as células sangüíneas e as células do sistema

nervoso, dentre outras. Como exemplo de efeitos somáticos podemos citar: eritema, queda

de cabelo, leucopenia, esterilidade, etc. Os efeitos genéticos são aqueles decorrentes de
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danos ocasionados nas gônadas, cujas células se destinam à transmissão das características

genéticas para gerações futuras deste indivíduo. Cada vez que uma dessas células é

danificada, geralmente através da quebra de um cromossomo, diz-se que ocorreu uma

mutação. Esses cromossomos danificados se duplicarão e as alterações resultantes poderão

ser transmitidas aos descendentes, podendo levar à má formação congênita (efeito

teratogênico) [3].

Em geral, embora as quantidades de atividades administradas em Medicina Nuclear

sejam relativamente altas, os riscos teratogênicos são pequenos e geralmente desprezíveis.

Entretanto, certos atos terapêuticos em Medicina Nuclear liberam às gônadas doses

notáveis e o risco não pode ser desprezado. Nesse caso, a decisão para a realização do

tratamento será tomada sempre que o benefício obtido for consideravelmente superior ao

risco oriundo da irradiação. Além disso, com a utilização de radioelementos de meias-

vidas curtas, resulta em riscos ainda menores. Isso permite o aumento das aplicações da

Medicina Nuclear, uma vez que essas aplicações permitem diagnósticos de forma não

traumatizante para o paciente [13].

2.7 Dosimetria Termoluminescente

Muitos cristais emitem luz quando são aquecidos após terem sido expostos à

radiação ionizante. Este fenômeno é denominado de termoluminescência (TL) e os

dosímetros que funcionam baseados neste princípio são chamados de dosímetros

termoluminescentes (TLDs).

A termoluminescência foi observada há séculos, quando se aqueciam certos

fluoretos e pedras calcárias [14]. A primeira aplicação da TL na dosimetria, foi feita por

Daniels e seus colaboradores no começo da década de 1950, em paralelo ao

desenvolvimento de toda a instrumentação necessária para este propósito [11].
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2.7.1 O Modelo do Fenômeno de Termoluminescência

Os átomos ocupam posições ordenadas em uma estrutura reticular periódica em um

sólido cristalino perfeito. A existência de qualquer alteração nesta estrutura constitui um

defeito. Entre os diversos tipos de imperfeições que podem apresentar-se num cristal, estão

os defeitos puntuais, que são anomalias localizadas em certas regiões do mesmo e com um

tamanho comparável ao dos íons da rede. Neste sentido, a lacuna é um defeito puntual

produzido pela ausência de um íon em uma posição que normalmente está ocupada na rede

cristalina. Os íons ou átomos que ocupam os espaços da rede que normalmente deveriam

estar vazios são denominados intersticiais e podem corresponder a átomos do cristal

deslocados de sua posição normal na rede, ou átomos de impurezas. Os responsáveis pelo

fenômeno de termoluminescência são estes defeitos na rede cristalina de um sólido [14].

Quando um cristal sólido é exposto à radiação ionizante ocorre a produção de

elétrons livres e conseqüentemente de lacunas (Figura 1, a e b). Estes elétrons se deslocam

pela rede cristalina até que se recombinem ou sejam capturados em estados metaestáveis

(armadilhas). Na temperatura ambiente os elétrons e lacunas podem ficar retidos nas

armadilhas por longo tempo (Figura 1, c). Durante o aquecimento do cristal, é cedida

energia aos elétrons. Se a energia recebida pelo elétron é suficiente para arrancá-lo do

nível em que se encontra, ele escapa para a banda de condução, podendo migrar pelo

cristal até se combinar com uma lacuna (Figura 1, d). Nesse processo de recombinação

haverá emissão de um fóton. A quantidade de luz liberada por um material

termoluminescente é proporcional à dose recebida. O processo de emissão luminosa

implica na desocupação de várias armadilhas de diferentes energias. Os elétrons são

liberados em diferentes temperaturas, resultando uma curva de termoluminescência, que é

característica de cada material, e que terá diferentes picos de acordo com o tipo de

material dopante [14].
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Figura 1. Modelo de bandas para explicar o fenômeno de termoluminescência em um

cristal semicondutor, (a) Exposição do cristal à radiação ionizante. (b), (c) e (d) Comportamento do

cristal previamente irradiado

O cristal de fluoreto de lítio (LiF) é amplamente utilizado nas aplicações

dosimétricas. Existem dois modos de preparação deste cristal: o primeiro, é dopá-lo com

ativadores como por exemplo, magnésio, titânio, cobre e fósforo; o segundo, é através do

tratamento térmico do cristal de LiF normalmente puro que exibe uma curva de emissão

termoluminescente diferente [15].

Quando o cristal é termicamente tratado, o número de lacunas (armadilhas)

aumenta segundo uma função exponencial, e se estabiliza quando o cristal é rapidamente

resinado a uma temperatura igual ou inferior à temperatura ambiente [16].

Os cristais de fluoreto de lítio dopados com magnésio e titânio [LiF(Mg, Ti)], são

conhecidos comercialmente como TLD-100, exibem curvas de termoluminescência que

apresentam um pico principal chamado de pico dosimétrico a 190°C e outro pico menor a

105°C. Quando o cristal é irradiado com um alto LET de radiação ou uma alta dose, os

outros picos também aparecem próximos à temperatura do pico dosimétrico, e as alturas
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destes outros picos relativos ao pico de 190°C são aumentadas com o aumento da dose.

Fenômeno semelhante ao anterior é observado no cristal de LiF puro. Para reutilização do

TLD-100 é necessário submetê-lo a um tratamento térmico que consiste no aquecimento

do mesmo a uma temperatura de 240° a 400°C. Este tratamento pode variar dependendo

do tipo de TLD utilizado e após este processo a altura relativa dos picos na região de

baixas temperaturas cresce. Portanto, depois do aquecimento a 400°C, o cristal deve ser

aquecido a temperaturas mais baixas (por exemplo 80 ou 100°C). Com isso, diminui-se o

número de armadilhas responsáveis pelos picos de baixa temperatura. O LiF(Mg, Cu, P) e

o LiF(Mg, Cu) têm sido desenvolvido com cristais de número atômico efetivo baixo que

exibem curvas simples, baixas taxa de desvanecimento, ou seja o TLD perde um pouco de

sua sensibilidade de detecção durante o passar do tempo, e alta sensibilidade para detecção

da radiação ionizante [17].

A relação linear entre a dose e a intensidade da termoluminescência é diferente em

cada pico da curva de emissão. No caso do LiF(Mg, Ti), a linearidade é mantida acima de

aproximadamente 6 Gy, acima da aparente resposta supralinear. Por outro lado, o LiF(Mg,

Cu, P) apresenta sensibilidade extraordinária e a linearidade abrange uma ampla faixa que

se situa no intervalo que vai de 5x10"5 até 10 Gy. Contudo, na faixa de dose igual ou

superior a 10 Gy, a sensibilidade varia sublinearmente com a dose. Esta propriedade é um

pouco diferente da supralinearidade do LiF(Mg, Ti). Portanto, a relação da resposta da TL

para dose dependerá da natureza e da quantidade de substâncias dopantes. O mecanismo

dos comportamentos diferentes da supralinearidade e sublinearidade no mesmo tipo de

material ainda não é conhecido claramente [18]. A sensibilidade do LiF(Mg, Cu, P) é

aproximadamente 25 vezes maior que a do LiF(Mg, Ti), mas quando esse cristal é tratado

termicamente sua curva de emissão varia de acordo com as condições do tratamento

térmico[19].

Há cinco anos atrás, as pastilhas termoluminescentes de CaSO4(Dy) eram

prensadas com o NaCl, a frio, como os materiais de ligação, produzidos pelo Instituto de

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-SP). Estas pastilhas foram utilizadas
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amplamente no Brasil para dosimetria pessoal e para pesquisa, e apresentam duas

vantagens importantes: alta sensibilidade e baixo custo. Entretanto, o material de ligação é

higroscópico, necessitando de uma embalagem de plástico hermeticamente fechada.

Atualmente, com o propósito de eliminar este inconveniente, utiliza-se o teflon para

produção das pastilhas termoluminescentes de CaSO4(Dy).

O TLD de CaSO4(Dy) empregado neste trabalho é 0.1 mol de Disprósio em sua

composição e foi preparado pelo método da evaporação em um sistema fechado. As

pastilhas são compostas por um mistura homogênea de fósforos CaSO4 (Dy) e pó de teflon

em uma razão de 1:4. Seu tamanho varia entre 85-185 mm, com 6,0 mm de diâmetro e 0,8

mm de espessura, seu peso é de 50 mg. Primeiramente as pastilhas são prensadas a frio e

depois são colocadas no ar a temperatura de 380 °C por um hora, para a ligação do

material, por isso que as pastilhas são fortes e ao mesmo tempo são bem flexíveis. O

tratamento térmico é feito a 300 °C, durante 3 h, para evitar que ocorra algum dano ao

teflon. Não apresenta dependência energética nas faixas de energia de 20 a 155 keV sendo

altamente dependente a partir de 200 keV por conta do número atômico efetivo (15,3) do

CaSO4. As Figura 2 e 3 a seguir apresentam a curva de emissão termoluminescente das

pastilhas de CaSO4:(Dy) Teflon, como também a resposta termoluminescente das pastilhas

de CaSO4(Dy) Teflon para radiação gama do 60Co [20].
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A Tabela 5 apresenta uma comparação entre alguns TLDs de acordo com suas

dimensões, suas leituras e seus limites de dose.

Tabela 5. Características e limite de detecção de vários dosímetros termoluminescentes e

respectivas leituras obtidas (para 10 mGy) com leitor Harshaw 2000 A-B [21].

Material Dimensões Leitura (nC) LD (|iGy)

LiF (TLD-100)

MgB4O7 (puro)

MgB4O7 (1% C) mist. O grafite

LiF(0,85%C) pressionado a frio

e mist. C/grafite

4,6mm x 4,6mm x 0,9mm

4mm diam. X 0,75mm alt.

4mmdiam. X 0,75mmalt.

6mm diam. X lmm alt.

26

12,8

9,5

8

31

6

85

100

LD -> Limite de detecção

2.7.2 Instrumentação

A instrumentação necessária para a leitura dos dosímetros termoluminescentes

consiste de dois sistemas: um para aquecer as amostras de forma controlada e outro para

medir a luz emitida e transformá-la em um sinal integrável. O aspecto mais importante no

sistema de aquecimento de uma leitora de dosímetros termolummescentes é o de garantir

um ótimo contato térmico entre o meio aquecedor e o detector, podendo-se obter a

reprodutibilidade do ciclo térmico. Antigamente, todos as leitoras utilizavam este método

para efetuar as leituras das taxas lineares de aquecimento, tanto para medidas rotineiras

como para fins científicos, o que possibilitava a análise dos diversos picos da curva de

emissão separadamente em função da temperatura. Com o emprego de métodos

automatizados, o tempo de leitura foi otimizado, utilizando aquecimentos rápidos (cerca

de 10 s), não lineares. Isto implica em um sinal de fundo muito baixo, excelente
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reprodutibilidade, tornando-se fácil a leitura de qualquer tipo e forma de dosímetro, em

medidas de rotina [22].

Em alguns sistemas de leitura mais modernos utiliza-se o método da bandeja

metálica, programando-se a leitora com um ciclo de leitura consistindo de: pré-

aquecimento (período de aquecimento sem integração da luz, que discrimina armadilhas

em temperaturas baixas), leitura (período de aquecimento que cobre parte da curva de

emissão a ser avaliada para a medida da dose) e recozimento (período de aquecimento

durante o qual o restante da energia armazenada é liberada sem integração da luz). Aqui é

incluída a contribuição significante de efeitos espúrios, ou seja, os efeitos que contribuem

para alterar a eficiência da leitura; o resfriamento, período de tempo necessário para

atingir a temperatura ambiente através de fatores de correção [23].

2.7.3 As vantagens e desvantagens da dosimetria termoluminescente

A utilização da dosimetria termoluminescente apresenta algumas vantagens, como

por exemplo: a independência em relação a taxa de dose, podendo ser empregado em

campos de radiação com taxas de doses elevadas. Outra característica importante é que

existem alguns materiais que possuem número atômico efetivo quase equivalente ao tecido

humano, como por exemplo o LiF. A reutilização é outro fator relevante, visto que

empregando-se o tratamento térmico adequado, pode-se utilizar várias vezes o mesmo

TLD e com isso reduz-se o custo do método. A leitura do TLD é rápida e não requer um

processamento químico. A possibilidade de obtenção de materiais termoluminescentes

com diferentes números atômicos efetivos e sensibilidades, propiciam sua aplicação em

diversos tipos de aplicações, tais como: dosimetria pessoal, ambiental, de área, de

acidente, de feixe e de doses altas.
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Por outro lado, a dosimetria termoluminescente também apresenta desvantagens.

Por exemplo, a não uniformidade dos TLDs. Em um dado grupo de dosímetros, encontra-

se uma distribuição de sensibilidade e diferentes grupos de cristais geralmente apresentam

sensibilidades médias diferentes. Sendo assim, é necessário fazer uma calibração

individual para se garantir uma precisão e exatidão de respostas. Um dosímetro ao ser

irradiado não retém 100% de seus elétrons nas armadilhas. A temperatura, a luz ou a

umidade são fatores responsáveis por este processo. Alguns tipos de TLD são sensíveis à

luz o que, em certos casos, precisa-se de um invólucro especial. E necessário um

procedimento de tratamento térmico adequado para restaurar a sua sensibilidade original.

Uma vez lido, a informação é perdida, sabendo-se que nesses sistemas de leituras

automatizados, fica-se gravado no computador o pico de emissão termoluminescente para

cada dosímetro lido. É necessário o registro da curva de emissão ou da carga total, Isto é

da área sob a curva. A Figura 4 a seguir mostra um esquema simplificado de uma leitora de

dosímetros termoluminescentes [19].
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Figura 4. Esquema simplificado de uma leitora de TLD.
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3. METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido em três serviços de Medicina Nuclear (SMN): dois

em Pernambuco, um público (SMN1) e um privado (SMN2), e um serviço público de

medicina nuclear no estado São Paulo (SMN3). No total, foram monitorados 380

acompanhantes de pacientes, sendo 124 no SMN1,183 no SMN2 e 73 no SMN3.

A seleção dos acompanhantes monitorados foi precedida de uma avaliação dos

exames realizados com maior freqüência nos três serviços. Para tanto, observou-se os

protocolos de funcionamento em cada serviço, ou seja, as atividades administradas por

exame, e o seu tempo de duração. A Tabela 6 abaixo apresenta os exames monitorados por

SMN, de acordo com a disponibilidade de cada serviço durante a execução desse estudo.

Tabela 6. Distribuição dos exames monitorados por SMN.

Exames monitorados SMN1 SMN2 SMN3

Cintilografia óssea (CO) x x x

Cintilografia de Miocárdio (CM) x

Cintilografia Renal (CR) x x x

Linfocintilografía (LC) x

Renogramas (RE) x

Spect Cerebral (SC) x
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Uma ficha controle foi elaborada para o registro de cada indivíduo monitorado,

com os seguintes dados: a identificação (códigos) do paciente (P) e do acompanhante (A);

tempo de permanência (intervalo de tempo entre a chegada e a saída do acompanhante no

serviço de medicina nuclear); radiofármaco empregado no exame e atividade

administrada. Um modelo dessa ficha controle é apresentado na Figura 5.

FICHA DE CONTROLE DATA: / /

Pacieníe/Acompanhante(s)
P1/A1

P2/A2

P3/A3

P4/A4

P5/A5

P6/A6

P7/A7

P8/A8

P9/A9

P10/A10

H C i HS2 NE3 R/A4 TEs H A Ô

1-HC: Hora de chegada

2 - H S: Hora de saída

3 - N E: Número do exame

4 - R / A: Radionuclídeo/Atividade

5 - T E: Tipo do exame

6 - H A: Hora de Administração do radionuclídeo

Figura 5. Ficha Controle elaborada para acompanhamento dos indivíduos.
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3.1 Dosimetria

Para a avaliação da dose absorvida nos acompanhantes empregou-se três tipos de

dosímetros termoluminescentes: TLD-100 (LiF: Mg, Ti), TLD-100H (LiF: Mg, Cu, P) e

TLD-900 (CaSO4:Dy). Em cada indivíduo monitorado os TLDs foram posicionados em

forma de crachás na região torácica, próximo ao esterno. Todos os crachás contendo TLD-

100 e TLD-100H foram encapsulados aos pares com material opaco, devido à

sensibilidade à luz visível. O tratamento térmico dos dosímetros, a calibração, a leitura e a

avaliação das doses foram realizados segundo os procedimentos adotados pelas seguintes

instituições:

> Laboratório de Metrologia do Departamento de Energia Nuclear da UFPE

(DEN, PE);

> Centro Regional de Ciências Nucleares (CRCN, PE);

> Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN, SP).

A Tabela 7 abaixo resume os diferentes tipos de TLDs empregados em cada SMN.

Tabela 7. Distribuição, por SMN, dos dosímetros termoluminescentes utilizados.

TLDs Instituição SMN1 SMN2 SMN3

LiF:Mg, Ti

LiF:Mg, Cu, P

CaSO4:Dy

DEN

CRCN

IPEN

X

X X X

X X

A utilização de dois tipos de dosímetros por SMN foi importante na verificação da

dose absorvida por esses acompanhantes, no sentido de confirmar os resultados, bem como

comparar as respostas entre os dosímetros empregados.
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Na Tabela 8, a seguir, pode-se comparar as características desses três tipos de

TLDs empregados para monitoração desses indivíduos nos SMN avaliados.

Tabela 8. Características dos TLDs empregados neste estudo[19,20].

Cristal

Massa específica (g/cm3)

Número atômico efetivo

Espectro termoluminescente (nm):

Intervalo

Pico principal

Temperatura para emissão do pico

principal

Eficiência para 60Co relativa ao LiF

Eficiência relativa entre (30 keV/ 60Co)

Intervalo de detecção

Desvanecimento (Fading)

LiF: Mg, Ti

2,64

8,2

350-600

400

215

1,0

1,25

MR-IO 5 ^

< 5%/(3 meses)

LiF: Mg, Cu, P

2,64

8,2

400

240

15

0,98

1 jaGy-10 Gy

insignificante

CaSO4: Dy

2,61

15,5

240-400

260

250

20

12,5

1 nGy-100 Gy

2% em 1 mês

8% em 6

meses

Um equipamento Victoreen (modelo 2800) foi empregado para leitura dos TLDs-

100. Para os TLD-100H e o TLD-900, utilizou-se um equipamento HARSHAW (modelo

1 1 R = 97 x IO"4 Gy, no tecido mole para fótons de energias compreendidas entre 100 keV e

10 MeV.
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5500). Após a leitura de cada dosímetro, o valor da dose foi determinado empregando-se

curvas de calibração obtidas com fontes de 60Co.

Os TLDs-100 fornecidos pelo DEN/UFPE para este estudo foram calibrados

utilizando uma fonte de 60Co, simulando as condições de irradiação no ar (os TLDs foram

encapsulados com plástico aos pares e posicionados sobre um suporte de isopor) para as

seguintes doses: 0,5, 1,0, 2,0 e 4,0 mGy. A partir dos resultados, foi construído um gráfico

da leitura versus dose e, através da regressão linear obtida. A curva de calibração obtida no

DEN-UFPE com uma fonte de ^Co utilizada nesse estudo é apresentada a seguir na Figura 6.

60.

50,

O 4 0 '

I" 30,

% 20

10,

0

13,754x +1,3742

R2= 0,9999

o
Dose (mGy)

Figura 6. Curva de calibração do °Co para TLDs irradiados no ar.

Para utilização dos TLDs-100H fornecidos pelo CRCN, o critério de seleção

baseou-se na preparação de lotes de TLDs com variação da sensibilidade de no máximo

10%. O procedimento foi iniciado separando-se um lote de 50 TLDs. Esses dosímetros

foram irradiados utilizando uma fonte de 90Sr; esta irradiação foi repetida por três vezes.

Após esse procedimento, efetuaram-se as leituras e calculou-se a média das leituras de um
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lote separado de 10 TLDs. Esse lote foi separado com base no critério de leituras próximas

de modo que cada lote fosse composto de TLDs cujos desvios padrão de leituras

estivessem compreendidos em ± 3%. Assim, calculou-se um fator para cada TLD (ECC)

que é a razão entre a leitura média (LM) e a leitura de cada dosímetro (LD). A leitora

Harshaw difere do equipamento da Victoreen pela sua automatização. Neste caso, é

necessário se fazer uma caíibração segundo as especificações do fabricante bem como as

variações dos diferentes tipos de TLDs para o início do funcionamento desse equipamento.

A curva de caíibração foi obtida a partir da irradiação dos dosímetros no ar com

uma fonte de 60Co. Então, para obtenção dos resultados das doses absorvidas pelos

acompanhantes, faz-se necessária a correção dessas leituras, levando-se em conta o

fenômeno de retroespalhamento. Através de estudos desenvolvidos por Petoussi-Henss

[24], a partir de estudos utilizando um fantoma de PMMA2, este fator é aproximadamente

igual a 1,51 para a energia de 140 keV. Assim, todas as leituras obtidas neste trabalho

foram corrigidas utilizando este fator.

O equipamento mais utilizado em medicina nuclear consiste essencialmente de

uma câmara à cintilação (Figuras 7 e 8), cuja função é a de detectar o material radioativo

que foi administrado ao paciente através de válvulas fotomultiplicadoras, levando a

formação de imagens. Enquanto que no SMN1 e no SMN3 o sistema de detecção é

simples, no SMN 2, a câmara à cintilação possui dois detectores, o que proporciona maior

rapidez no exame.

PMMA é um polimetilmetacrilato com massa específica de 1,19 g/cm3 e composição de 8,05% de

Hidrogênio, 59,99% de Carbono e 31,96% de Oxigênio.
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1 . .-

Figura 7. Câmara à cmtilação com dois detectores.

Figura 8. Câmara à cintilação de detector único.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do levantamento das freqüências de exames mais realizados optou-se pela

monitoração de acompanhantes de pacientes submetidos a exames de cintilografía ósseas

(CO), de miocárdio (CM), renal (CR), linfocintilografias (LC), renogramas (RE) e spects

cerebrais (SC).

Na Tabela 9 são mostrados os exames nos quais houve a monitoração, a freqüência

desses exames em cada serviço, e as atividades médias usualmente administradas de

acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) [25].

Tabela 9. Freqüência dos exames monitorados por SMN.

Exames (*)

CO

CM

CR

LC

RE

SC

SMN1

61

—

22

8

Freqüência (°

SMN2

68

13

3

—

SMN3

55

—

23

~

04

18

Atividade média

(MBq)[25]

600

600

160

80

350

800
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Observa-se que nos três serviços o exame de maior percentual é o de cintilografía

óssea. Através desse exame, é possível avaliar o esqueleto inteiro à procura de alterações

do metabolismo ósseo, como por exemplo, metástases e inflamações osteoarticulares. Para

realização de uma cintilografía óssea é necessário um tempo de permanência relativamente

longo (2 a 3 h), após a administração do radiofármaco. Com isso, os acompanhantes dos

pacientes permanecem mais tempo no SMN.

As cintilografías renais e os renogramas avaliam rins, ureteres e bexiga, fornecendo

informações sobre o fluxo sangüíneo renal, morfologia renal e das vias urinárias,

hipertensão renovascular e insuficiência renal. Nas cintilografía renais, o paciente espera

de 5 a 6 h no SMN, antes do início de aquisição de imagens.

Nos renogramas o paciente é injetado no início da aquisição de imagens. A duração

do exame é de 30 minutos a 1 h. Assim, foram monitorados todos os acompanhantes cujos

pacientes eram crianças com idade inferior a dez anos. Isso porque, nestes casos o

acompanhante permanecia ao lado do paciente durante todo o exame.

Para realização dos spects cerebrais é necessário o repouso do paciente durante

pelo menos quinze minutos antes da aquisição das imagens. Este exame avalia a perfusão

cerebral, sendo útil na avaliação de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, síndromes

de demências e focos epilépticos. A monitoração dos acompanhantes desses pacientes

deveu-se justamente à permanência dos mesmos (pacientes e acompanhantes) juntos em

uma sala separada após administração do radiofármaco.

Há poucas diferenças entre as distribuições físicas das instalações dos SMN

(observar Apêndice 2). No SMN1 as salas para pacientes injetados e de espera se

localizavam no mesmo espaço físico. No caso do SMN2 há uma sala com dois ambientes

(um para pacientes injetados e outro para os acompanhantes). Por outro lado, o SMN3 tem

a vantagem de possuir a sala de pacientes injetados distante da sala de espera dos
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acompanhantes, contudo os acompanhantes geralmente permaneciam junto de seus

familiares na mesma sala.

Procurou-se evitar qualquer interferência no comportamento de pacientes e

acompanhantes. Devido à necessidade de apoio psicológico e, em alguns casos, de apoio

físico, constatou-se a permanência de pacientes ao lado de seus acompanhantes, antes e

após a administração dos radiofármacos. No caso particular de linfocintilografía, essa

proximidade entre pacientes e acompanhantes é facilmente justificada. Isso pois, para a

realização desse exame, em um dos serviços analisados, é solicitado ao paciente que se

movimente com o propósito de uma distribuição eficaz do radiofármaco nos vasos

linfáticos; em geral, esses pacientes possuem dificuldades de locomoção, sendo então

auxiliados por seus acompanhantes.

É importante ressaltar que os SMN em Pernambuco dispõem de uma câmara à

cintilação por serviço. A média de pacientes atendidos por dia, nos dois serviços, é de 15

pacientes. O SMN3, no estado de São Paulo, dispõe de quatro câmaras, possibilitando um

maior número de atendimentos (a média de 40 pacientes por dia).

A Tabela 10, a seguir, apresenta os valores máximos de dose registrados nos

acompanhantes por exame, bem como o tempo médio de permanência desses

acompanhantes nos serviços de medicina nuclear. Pode-se observar que as doses máximas

encontradas são sempre maiores no SMN3 que nos outros serviços. Isto pode ser explicado

devido ao maior número de pacientes injetados dentro da mesma sala, e também pela

presença de pacientes que realizaram o exame com a utilização de outros radiofármacos

marcados com radionuclídeos diferentes do 99mTc. Desta maneira, a taxa de exposição

nesse ambiente aumenta pois há a contribuição de outras fontes com diferentes energias.
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Tabela 10. Dose máxima registrada nos acompanhantes por exame.

Exame

CO

CM

CR

LC

RE

SC

Dose máxima

SMN1

0,20 ±0,01

—

0,20 ±0,01

0,20 ± 0,01

~

—

no acompanhante (mGy)

SMN2

0,50 ± 0,05

0,10 ±0,01

0,10 ±0,01

—

—

SMN3

0,67 ± 0,07

—

0,53 ± 0,05

--

0,26 ± 0,03

0,30 ± 0,03

Tempo

SMN1

4,0

—

4,0

4,0

—

médio de permanência (h)

SMN2

3,5

5,0

4,0

~

—

—

SMN3

3,5

—

5,5

—

1,5

1,0

O percentual de acompanhantes, por exame, para os quais as doses registradas

alcançaram entre 75 e 100% da dose máxima é mostrado na Tabela 11.

Tabela 11. Percentual de acompanhantes com dose próxima da dose máxima registrada.

Exame Percentual de acompanhantes com doses entre 75 e

100% da dose máxima registrada

CO

CM

CR

LC

RE

SC

SMN1

25

—

30

30

—

SMN2

04

25

100

--

—

—

SMN3

08

~

35

—

67

31
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O posicionamento dos dosimetros nos indivíduos monitorados baseou-se nos

resultados dos trabalhos de Zankl [26]. Esses resultados confirmam que a localização dos

dosimetros na região do tórax, próximo ao esterno, leva a uma melhor estimativa das doses

de corpo inteiro obtidas por SMN. Na comparação dos resultados obtidos, não foram

observadas diferenças significativas entre as leituras dos diferentes tipos de dosimetros

utilizados.

Na avaliação das doses nos acompanhantes, considerou-se o valor máximo das

doses obtidas como sendo igual ao equivalente de dose efetiva, sendo de 0,20 mSv no

SMN1, 0,50 mSv no SMN2 e 0,67 no SMN3. Com base nos valores médios obtidos para o

tempo de permanência, pode-se estimar a taxa de dose máxima no acompanhante, em cada

serviço. A Tabela 12 resume os valores máximos estimados para as doses e taxas de dose

às quais os acompanhantes de pacientes estão sujeitos em cada um dos SMN estudados.

Trabalhos de Dzik-Jurasz e Farwell [27], envolvendo monitoração de área em um

SMN, estimaram valores máximos de doses absorvidas por acompanhantes como sendo da

ordem de 0,30 mSv. Este valor, embora tenha sido obtido com base em outros critérios de

avaliação, é próximo dos valores observados nesta pesquisa.

Tabela 12. Dose e taxa de dose máximas registradas para acompanhantes por SMN.

SMN Dose (mSv) Taxa de dose (mSv/h)

SI

S2

S3

0,20

0,50

0,67

0,05

0,14

0,19

As normas sobre os requisitos básicos de radioproteção da CNEN consideram os

indivíduos do público um grupo de pessoas que são expostas à radiação ambiental, porém
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exige que nos serviços de medicina nuclear, os pacientes injetados fiquem separados de

seus acompanhantes em uma sala especial. No Brasil não existe lei que proíba o

acompanhamento de pacientes durante a prática médica, como por exemplo em

diagnósticos realizados na medicina nuclear.

No que diz respeito aos níveis de dose nesses casos, a ICRP, em sua Publicação 73,

afirma que exposições de indivíduos do público, nos serviços de Medicina Nuclear ou em

transportes públicos, não são altas o bastante para determinar cuidados especiais.

Entretanto, essa publicação recomenda que sejam impostas restrições quanto à

permanência desses indivíduos em terapia de pacientes com material radiativo para

tratamento de câncer [8].

Podemos comparar os valores de dose obtidos neste trabalho, com a dose efetiva

média mundial para adultos, proveniente de fontes naturais. Essa dose é da ordem de

2,4 mSv por ano [28]. Trabalhos de Jensen [29] discutem o sistema de proteção

radiológica baseado nas exposições por fontes naturais. A variação das doses anuais por

fontes naturais de Radônio em residências é da ordem de 10 mSv por ano, embora se

encontrem altas variações. A ICRP recomenda um limite anual de dose efetiva de 1 mSv

para os indivíduos do público. Em circunstâncias especiais, um valor alto de dose efetiva

pode ser permitido em um único ano, sob a condição de que a média de dose em 5 anos

não exceda 1 mSv por ano.

Os casos em Medicina Nuclear nos quais a presença do acompanhante ao lado do

paciente é desejada, às vezes mesmo necessária, não se resumem aos exames que

envolvem crianças. Por exemplo, dificuldades físicas do paciente pode tornar útil a ajuda

de um parente habituado a lidar com as dificuldades do mesmo. Ademais, a ansiedade do

paciente e, muitas vezes do próprio acompanhante, pode ser minizada pela autorização da

permanência dos mesmos juntos, mesmo após a administração do radiofármaco. Essas

medidas têm assim o objetivo de respeitar o estado de ansiedade tanto do paciente, quanto

do seu acompanhante. Neste contexto, e com base nos baixos níveis de dose avaliados
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neste trabalho, pode-se questionar a necessidade de determinadas normas de radioproteção

para realização de exames em Medicina Nuclear, em particular com relação a

obrigatoriedade de separação entre pacientes e seus acompanhantes.
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5. CONCLUSÕES

Os resultados apresentados nesse trabalho, baseado nos três serviços de Medicina

Nuclear avaliados, mostram que as doses as quais estão sujeitos indivíduos do público, em

particular acompanhantes de pacientes, são inferiores ao valor de 1 mSv, ou seja, o limite

de dose anual estabelecido pela CNEN para indivíduos do público. Esses resultados são

muito menores que o limite de 5 mSv, estimado pela AIEA [25] para acompanhantes de

pacientes, ou voluntários, em práticas médicas (diagnosticas ou terapêuticas).

Os efeitos biológicos da radiação ionizante variam em função de vários parâmetros,

dentre eles o estado emocional do indivíduo [30,31]. A presença dos acompanhantes nos

SMN proporciona um conforto emocional tanto para o paciente quanto para ele próprio.

Com base nestas afirmações e nos níveis de doses registrados nesta pesquisa, pode-se

inferir que a exposição do acompanhante às radiações ionizantes, nos SMN, não justifica o

impedimento da sua permanência ao lado do paciente.

Avaliar os níveis de dose aos quais estão sujeitos acompanhantes de pacientes em

serviços de medicina nuclear não é uma tarefa simples, tendo em vista o grande número de

parâmetros envolvidos. Dentre eles, pode-se mencionar: as características de

funcionamento de cada SMN, protocolos empregados, tipos e freqüência de exames. Por

outro lado, o conhecimento da ordem de grandeza dessas doses é de grande importância na

prática da radioproteção. Assim, os resultados obtidos neste trabalho poderão servir de

base para futuros estudos visando a otimização das condições de radioproteção nos

serviços de medicina nuclear no Brasil.
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7. APÊNDICES

7.1 Exames em Medicina Nuclear

O exame comumente empregado na medicina nuclear é a cintilografía que se

caracteriza em um diagnóstico especializado de enfermidades que acometem: o cérebro, o

miocárdio, a glândula tireóide, as glândulas salivares, os ossos, os pulmões, os testículos

além das disfunções dos sistemas digestivo e excretor.

Neste contexto, será descrito de forma sucinta os vários tipo de cintilografias com

suas diferentes particularidades, radiofármacos empregados e as principais indicações.

I Cintilografias ósseas

As cintilografias ósseas consistem em um mapeamento ósseo de corpo inteiro, com

o objetivo de identificar possíveis metástases e podendo também estudar o fluxo sangüíneo

ósseo. Inicialmente, eram utilizados fármacos marcados com 32F e 45Ca para observação da

morfologia e da fisiologia óssea. Estes radionuclídeos são emissores beta puros e são

acumulados nas regiões onde há maior deposição mineral óssea. As aplicações clínicas só

foram possíveis com o uso do 85Sr, o qual possui a mesma afinidade química do 45Ca.

Entretanto, devido a alta energia dos raios-y (513 keV) do estrôncio, e sua meia-vida física

de 65 dias, seu emprego foi limitado a pacientes que tivessem alguma patologia maligna.

Nestes casos, a atividade administrada era de 3,7 MBq (100 ixCi.) Este valor, muito baixo,
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implicava num maior tempo de varredura, proporcionando dificuldades na análise de áreas

mais densas dos órgãos. Além disso, embora tenha uma rápida biodistribuição do Sr no

osso, sua eliminação do sangue e do sistema gastrintestinal é extremamente lenta. Por isso,

precisava-se de um intervalo de 2 a 7 dias da injeção até a realização da imagem.

Outro radioisótopo utilizado para a varredura de osso é o 87mSr, que tem meia-vida

física de 2,9 h e a energia dos raios-y é de 388 keV; tem também a vantagem de se poder

realizar a varredura do osso 2-3 h após sua administração. O 87mSr é produzido no gerador

a partir do isótopo pai 87Y, que tem meia-vida de 80 h [32].

O desenvolvimento de compostos a base de fosfates marcados com o 99mTc para

uso em cintilografia óssea foi introduzido por Subramanian em 1971 [32]. Este

radionuclídeo tem excelentes propriedades físicas para realização de imagens na medicina

nuclear, pois tem características ideais para ser utilizado nas câmaras de cintilação por ter

meia-vida física de 6,01 h e a energia dos raios-y ser de 140 keV, o que possibilita a

obtenção de imagens de alta qualidade também em áreas densas possibilitando um

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

paciente uma atividade de 925 a 1110 MBq (25 a 30 mCi), necessitando que se espere um

tempo relativamente curto (2 a 3h) para realização das imagens ósseas. O traçador ou

composto orgânico mais utilizado é o difosfonato na forma de metilenodifosfonato (MDP).

Os difosfonatos apresentam grande afinidade por tecidos ósseos, sendo absorvidos

superficialmente (principalmente nas áreas de neo-formação óssea). A concentração óssea

do difosfonato reflete a atividade osteogênica (função osteoblástica). A concentração do

radiofármaco também depende da vascularidade regional (fluxo ósseo regional) [32].

A seguir na Figura 9 é apresentada uma imagem planar, adquiridas rotineiramente

nesse tipo de exame.
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Figura 9. Cintilografia óssea de corpo inteiro.

(http://www.hps.com.br/medicinanuclear/cintigra.htm.)

II Cintilografias Renais e Renogramas

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

urinário, a função renal (glomerular/tubular) e o sistema excretor. Sendo avaliado também

o fluxo sangüíneo nos rins, a função do parênquima e a função do sistema coletor. Assim,

esses exames são utilizados no diagnóstico da hipertensão renovascular, obstrução do trato

urinário, pielonefrite, refluxo urinário, doença renal e na avaliação dos rins transplantados,

para verificação e complicações existentes [32].

Dependendo da função do rim que se pretende investigar, escolhe-se o fármaco

apropriado. Estes são marcados, em geral, pelo 99mTc e quando administradas ao paciente

refletem o índice de fíltração glomerular. Os radiofármacos são usados tanto na avaliação

do rim original quanto do rim transplantado.

Para a cintilografia renal se utiliza o DMSA-99mTc (2,3-ácido dimercaptosuccinico)

cuja função é avaliar a morfologia do córtex renal. Geralmente é administrado ao paciente
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uma atividade de 185 a 296 MBq (5 a 8 mCi) desse radiofármaco por exame, espera-se um

tempo (5 a 6 h) para haver uma boa distribuição do radiofármaco no órgão e assim é

iniciado o processo de obtenção das imagens.

Já no renograma, é utilizado DTPA-99mTc (ácido dietilenotriamina pentaacético)

que tem a função de avaliar a secreção tubular e o fluxo do plasma renal, a atividade

usualmente administrada é de 296 a 444 MBq (8 a 12 mCi). Esse exame tem a duração de

30 minutos a 1 hora. O radiofármaco é administrado ao paciente e, nesse mesmo instante,

inicia-se a aquisição das imagens com o propósito de se obter uma visualização do trajeto

do radiofármaco nas vias urinárias. A seguir, na Figura 10 é apresentado uma cintilografía

renal com DMSA e na Figura 11 uma imagem de um renograma com DTP A.

Figura 10. Cintilografia renal com DMSA.

(http://www.hps.com.br/medicinanuclear/cintigra.htm.)
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Figura 11. Renograma com DTP A.

(http://www.hps.com.br/medicinanuclear/cintigra.htm.)

Dl Cintilografias do Miocárdio

O estudo de perfusão e função miocárdica utilizado rotineiramente é efetuado com

a utilização de um fármaco que é o sestamibi (hexa metoxi isobutril isonitrila) marcado

com o 99mTc. Esse exame é efetuado em duas etapas: no repouso e no esforço. Para iniciar

o estudo é administrado ao paciente de 370 a 555 MBq (10 a 15 mCi), esperando-se 1 h

para o processo de aquisição de imagens do miocárdio no repouso. Ao final dessa etapa o

paciente é encaminhado ao teste ergométrico para realização do esforço, quando é atingido

o esforço máximo, é administrado ao paciente uma atividade de 1110 a 1665 MBq (30 a

45 mCi) 3 vezes a atividade anterior e, só após 30 minutos, são obtidas as imagens

referente ao esforço. Nos casos em que o paciente não tem condições de realizar o teste

ergométrico, é administrado uma substância farmacológíca que tem a função de aumentar

o fluxo coronariano. Nesse caso, pode-se utilizar o dipiridamol que aumenta indiretamente

o nível circulante de adenosina, impedindo que a mesma seja degradada pelo endotélio

vascular. A adenosina, um vasodilatador arteriolar potente, irá então promover uma

vasodilatação coronariana e com isso aumentar o fluxo (3 a 6 vezes o fluxo basal) e

demonstrar zonas isquêmicas.
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Outras substâncias farmacológicas podem ser usadas caso o paciente tenha alguma

sensibilidade ao dipiridamol, como o dobutamina que aumenta a demanda de oxigênio,

através dos seguintes mecanismos: aumento da freqüência cardíaca, aumento da

contratilidade e aumento da pressão sistólica [33], Apesar de promover isquemia, o

aumento do fluxo coronariano é menor do que os estudos com stress físico ou com

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

em cada serviço de medicina nuclear, e leva em torno de 3 a 4 horas para o término do

exame. A seguir na Figura 12 é mostrada uma cintilografia de miocárdio.

Além de avaliar risco de doença coronanana, os estudos de perfusão miocárdica

estão indicados para avaliar pacientes pós-IAM (Infarte Agudo do Miocárdio), miocárdio

de risco, fluxo colateral e reperfusão pós-intervenção-trombolíticos/angioplastia, na fase

subaguda do IAM, estratifícar o risco de reinfarte (conduta terapêutica) e auxiliar na

liberação (alta hospitalar), avaliar pacientes com angina instável e também avaliar o risco

operatório de pacientes com doença vascular [32].

Figura 12. Cintilografia de miocárdio.

(http://www.hps. com. br/medicinanuclear/cintigra. htm.)
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IV Spects Cerebrais

Os estudos de spect cerebral avaliam a perfusão, ou seja, o metabolismo cerebral

por meio de agentes que são capazes de atravessar a barreira hemato-cefálica. A

distribuição da concentração do fármaco no cérebro é proporcional ao fluxo sangüíneo

cerebral e à função cerebral regional. Os agentes de perfusão cerebral mais utilizados na

rotina clínica são o HMPAO (hexametilpropileno amino oxima) e o ECD (dietilester

cisteína), ambos marcados com o 99mTc.

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

passagem pelo cérebro de 80%. O mesmo atravessa a barreira hemato-cefálica intacta por

difusão passiva, ligando-se à glutationa. O pico de atividade cerebral ocorre entre o 5o e o

10° minuto após a injeção do material.

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

capacidade de retornar à circulação sangüínea. A extração de primeira passagem cerebral é

de aproximadamente 90%. O pico de atividade máxima ocorre entre o Io e o 2o minuto

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

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

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

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

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

trauma e tumores. Na execução desse exame, o paciente é injetado espera-se de 15 a 20

minutos para aquisição das imagens cerebrais, levando em torno de 1 a 2 h para o término

do exame. Na Figura 13, a seguir, é mostrado a imagem obtida de um spect cerebral

realizado utilizando o ECD-99mTc.
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Figura 13. Spect cerebral realizado com ECD-99mTc.

(http://www. hps. com.br/medicinanuclear/cintigra.htm.)

Linfocintilografias

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

linfocintilografía. O exame se baseia na injeção do radiofármaco que geralmente é o

dextran marcado com o 99mTc, que é administrado por via subcutânea. Caso o exame tenha

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

entre o dedo maior e o dedo vizinho. Quando se trata de exame dos membros superiores a

injeção também é por via subcutânea na mão do paciente, entre os dedos da mão. Para

tanto, é administrada ao paciente uma atividade de 74 a 185 MBq (2 a 5 mCi) do

radiaofármaco. A aquisição das imagens demora em média 30 minutos.
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7.2. As Instalações Físicas nos Três Serviços de Medicina Nuclear

Os SMN monitorados possuem diferenças tanto nas instalações físicas quanto nos

protocolos empregados que contribuem para uma análise qualitativa dos vários parâmetros

utilizados em cada serviço e para compreensão dos resultados obtidos neste estudo. Com o

intuito de mostrar o funcionamento de cada serviço, bem como suas limitações. As figuras

14, 15 e 16, apresentam, respectivamente, as plantas baixas das instalações dos serviços

SMNl,SMN2eSMN3.

É importante observar que o SMN1 é um serviço público situado em um hospital

público no estado de Pernambuco. O SMN2 é um serviço privado que possui quartos para

internamente de pacientes que realizam radioterapia, mas a planta baixa, apresentada na

Figura 15, mostra somente a área do estabelecimento que realiza os diagnósticos. Este

serviço também é localizado em Pernambuco. Finalmente, o SMN3 é um serviço público

localizado em São Paulo, com uma freqüência de exames bem superior aos dois primeiros

serviços, em Pernambuco.
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Figura 14. Planta baixa do SMNl.
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