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RESUMO 

 
Com respeito à exposição a radiações ionizantes, as lactantes podem ser classificadas como 
indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos do público, para os quais existem limites 
de dose, e os pacientes para os quais não existem limites de dose. Bebês amamentados são 
sempre tratados como indivíduos do público, independentemente da categoria em que as 
mulheres são classificadas. A contaminação pode ocorrer por ingestão por bebês de leite 
materno nos casos de acidentes envolvendo mães ocupacionalmente expostas, para 
incorporação de radionuclídeos por inalação ou ingestão, ou quando as mães são submetidas 
a procedimentos diagnósticos ou terapêuticos com radiofármacos, que podem atingir altas 
concentrações no leite causando doses absorvidas significativas para os órgãos das crianças. 
Além da dose interna, o estreito contato entre o bebê e sua mãe acarreta ao bebê doses 
externas. No Brasil, cerca de 7% dos procedimentos diagnósticos utilizando 131I ou 123I e 84% 
realizados por mulheres. Para 131I, 67Ga e 201Tl, é necessária a interrupção definitiva da 
amamentação. O trabalho propõe um estudo sobre o risco das crianças e bebês amamentados 
no país. Um questionário foi desenvolvido para ser aplicado a entrevistas com os médicos e 
enfermeiros em medicina nuclear de serviços públicos e privados, para avaliar os 
procedimentos utilizados com mulheres jovens. Após esta etapa, será desenvolvida uma 
cartilha para equipes multidisciplinares, apresentando conceitos básicos de dosimetria interna 
e externa das crianças e bebês, permitindo a correta previsão de tempo de interrupção do 
aleitamento materno e, quando aplicável, aos métodos alternativos para este período. 

1. INTRODUÇÃO 
 
As mulheres em fase de aleitamento podem ser classificadas, conforme sua exposição à 
radiação, entre as seguintes categorias: (a) indivíduos ocupacionalmente expostos ou (b) 
indivíduos de publico, com incorporações de radionuclídeos contínuas ou crônicas, para os 
quais há limites de dose e (c) pacientes, para os quais não há limites de dose. Em 
trabalhadoras, as maiores fontes de contaminação são manipulação e inalação de 
radiofármacos voláteis, como o 131I-NaI, principalmente em eventos não planejados. No caso 
de pacientes, merecem atenção especial mulheres jovens em período fértil submetidas a 
procedimentos diagnósticos de rotina com radiofármacos porque, geralmente, estão 
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saudáveis. No caso de pacientes submetidas a procedimentos terapêuticos, com exceção do 
câncer de tireóide, podem encontrar-se em estado muito debilitado e, desta forma, 
apresentam menor risco de gravidez [1].  
 
Pode ocorrer contaminação de bebês pela ingestão de leite materno em casos de acidentes 
com as mães, por incorporação de radionuclídeos através de inalação ou ingestão, ou quando 
as mães forem submetidas a procedimentos diagnósticos ou terapêuticos com radiofármacos 
injetados ou ingeridos [1]. 
 
Para avaliar as doses recebidas pelo bebê devido ao leite materno contaminado, há dois 
componentes potenciais de exposição a serem considerados [1]: 
 

• Exposição externa devido a fótons emitidos por radionuclídeos presentes no corpo da 
mãe;  

• Exposição interna originada por radionuclídeos presentes no leite da mãe. 
 
Os bebês amamentados pelas lactantes são sempre considerados indivíduos do público, 
independente da categoria em que as mães são classificadas porque não têm nenhum 
benefício direto devido à exposição, não fizeram a opção de receber esta exposição e não 
possuem conhecimento algum sobre os riscos provenientes da radiação. O limite de dose 
efetiva para indivíduos do público é 1 mSv, considerando-se a soma da dose interna e da dose 
externa [2]. Considerando-se o risco radiológico para os bebês, além das estimativas da dose 
efetiva, são recomendadas avaliações das doses absorvidas em órgãos devido à eventual 
ingestão de leite materno contaminado. 
 
Segundo estudo publicado em 2005, 60 % dos pacientes adultos brasileiros submetidos a 
procedimentos diagnósticos pertence ao gênero feminino. Destas, as pacientes em idade fértil 
(de 15 a 40 anos) representam 18% (Fig. 1). Ainda segundo o estudo, os procedimentos 
diagnósticos mais freqüentes no país são: cintilografias miocárdicas com 99mTc Sestabimi 
(53%); cintilografias ósseas com 99mTc MDP (23%); cintilografias renais com 99mTc DTPA ou 
99mTc DMSA (8%); estudos da tireóide com 131I ou 123I (7%) e cintilografias de perfusão 
pulmonar com 99mTc MAA (3%). Os demais procedimentos representaram cerca de 6 %, dos 
quais 1,4 % utiliza citrato de 67Ga.  (Fig.2). Dentre os procedimentos mais freqüentes, cerca 
de 84% de cintilografias da tireóide e 57% das cintilografias ósseas são realizadas pelo 
gênero feminino [3]. 
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Figura 1. Distribuição (%) de pacientes do gênero 

feminino submetidos a exames por faixas de 
idade no Brasil (n= 1.243) [3] 

 
 

 
Figura 2. Distribuição (%) de procedimentos 
diagnósticos por radiofármacos em pacientes 

adultos no Brasil [3]. 
 
 

2. OBJETIVO 
 
Tem sido enfatizada, pela comunidade internacional especializada em Física Médica e 
Proteção Radiológica, a necessidade de otimização de dose de pacientes pediátricos, 
voluntários de pesquisa clínica, exposições de fetos e exposições de crianças como resultado 
da amamentação por mulheres submetidas a procedimentos com radiofármacos [4].  
 
Este trabalho apresenta uma proposta de levantamento das exposições de lactantes nos 
serviços de medicina nuclear do país, com o objetivo de avaliar criticamente a aplicabilidade 
das recomendações internacionais e divulgar orientações para equipes multidisciplinares para 
otimizar doses de radiação em lactantes e bebês amamentados. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 Estimativas de doses para lactantes 
 
3.1.1. Doses absorvidas nas mamas 
 
Em uma mulher adulta que não esteja grávida, a mama pesa em média 200gramas, em 
mulheres grávidas o peso pode variar entre 400 a 600gramas e no período de lactação a 
massa da mama pode chegar a 800 gramas [5]. Quanto maior a massa da mama, maior a 
energia depositada e, conseqüentemente, maior a dose absorvida. Por esse motivo adota-se a 
hipótese mais conservativa (800 g) para estimativa da dose absorvida no seio na fase de 
lactação. Supõe-se, ainda, que o volume da mama cheia antes da amamentação é de 142 mL e 
que esta se esvazia instantânea e completamente a cada amamentação, sendo a produção e o 
consumo diário de 850 mL. É desconsiderado o efeito da interrupção da amamentação, pois 
embora a amamentação possa ser interrompida, a produção de leite é contínua e, portanto, 
similar às condições normais de amamentação, que seriam mantidas [5].  
 
3.1.2 Doses efetivas comprometidas  
 
Há fatores de conversão para se estimar doses efetivas comprometidas para lactantes 
trabalhadoras e pacientes (Tabela 1). Por exemplo, o radiofármaco 131I-NaI  é um composto 
volátil e, portanto, tem um potencial risco de inalação crônica em trabalhadoras se o 
ambiente de trabalho não contar com exaustão apropriada. Para pacientes, a incorporação é 
aguda por ingestão. O fator de conversão para ingestão em incorporação aguda é dez vezes 
maior do que o fator para trabalhadoras em incorporações crônicas por inalação [5]. 
 
 

Tabela 1. Fatores de conversão de doses efetivas 
comprometidas (Sv/Bq) para 131I-NaI por 

categoria de lactantes e tempo e tipo de 
incorporação [5]. 

 
Lactantes Tempo de 

incorporação 
Tipo de 

incorporação 
Fatores de 

conversão (Sv/Bq) 

Pacientes Aguda Ingestão 1,3.10-9 

Trabalhadoras Crônica Inalação 1,3.10-10 

 
 
3.2 Estimativas de doses para bebês 

3.2.1 Exposição externa  
 
A exposição externa do bebê deve-se, principalmente, ao estreito contato deste com a mãe 
com radiofármaco incorporado, a qual pode contribuir significativamente para a dose efetiva 
do bebê. 
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O 18F-FDG (meia-vida física de aproximadamente 2 hs e atividade administrada de 370 
MBq) tem sido amplamente recomendado para a avaliação, quando aplicável, em mulheres 
em fase de aleitamento. Em um estudo realizado com seis lactantes, foram administradas 
atividades de 50 a 160 MBq, variando de acordo com o peso da paciente, após um período de 
jejum de 6 horas e o exame com PET dedicado foi realizado 1 hora depois no modo 
tridimensional (Fig. 3). A atividade máxima encontrada no leite, corrigido o decaimento 
radioativo, foi de uma fração de 9,8Bq/mL por MBq administrado, obtida 1h após a injeção 
do radiofármaco, e a dose interna calculada foi de 0,085 mSv. Caso fosse considerada apenas 
a dose interna, esta seria inferior à recomendação de 1 mSv para a interrupção  do 
aleitamento materno [6]. 
 
No estudo citado, foi usado um dosímetro pessoal de dose integrada em uma das lactantes 
por um período de 2,5h após a administração intravenosa de 160 MBq de 18F-FDG. Obteve-
se média de 59 a 62 mSv/h em cada uma das mamas e 70mSv/h ao longo do abdômen, pois 
este localiza-se próximo à bexiga, que é a principal via de excreção de 18F-FDG. 
Considerando-se a hipótese de que o contato diário devido ao aleitamento da mãe com o bebê 
é de 2hs, 1h com a criança na proximidade da região sub-abdominal e 1 hora com a criança 
sobre os ombros [1], a dose externa total máxima estimada foi 132 mSv [6] e, portanto, o 
limite de indivíduo de público de 1 mSv seria ultrapassado.  
 
 
 

 
 

Figura 3. Imagens de mamas obtidas com técnica 
PET realizadas 65 min após administração de 60 

MBq de 18F-FDG. Vistas (A) transaxial; (B) sagital 
e (C) coronal [6]. 

 
 

3.2.2 Fatores que influenciam a contaminação interna dos bebês 
 
A excreção de radiofármacos no leite materno ocorre de forma rápida, com a excreção 
máxima sendo observada nas primeiras 4 horas após a administração do radiofármaco, pois 
como o isótopo é estável e ligado aos componentes do corpo, o pico de absorção é mais 
lento. Com poucas exceções, menos de 10% da dose administrada à mãe é excretada no leite 
materno e os valores típicos variam entre 0,3% a 5% da atividade administrada [5]. Para 
determinar a atividade correta do radiofármaco, é preciso avaliar presença de eventuais 
impurezas dos compostos usados e determinar a estabilidade ou eficiência da marcação dos 



INAC 2009, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

radionuclídeos (taxa de desagregação do fármaco), a meia-vida efetiva e conhecer os 
produtos do decaimento do radioisótopo [1].  
 
 Compostos como 111In, 123I e cloreto de 201Tl, apresentam pequenos níveis de contaminação: 
144mIn/114In (0,25%) em 111 In, 125I (2,5%) em 123I e 200Tl (0,3%) e 202Tl(1,2%) em cloreto de 
201Tl [6]. Verificou-se que, a exemplo do que ocorre com o 123I-Na, a presença de 125I é o 
fator determinante para a interrupção completa da amamentação. Caso o 123I-Na não 
contenha impurezas de 125I, seria suficiente uma interrupção de apenas 24 horas. 
Considerando-se a ingestão diária de 850 mL de leite (142 ml a cada 4hs) absorvido 
instantaneamente pelo sistema gastrointestinal do bebê, a dose efetiva para a criança devido 
somente ao 123I-Na não supera 1 mSv  [1].  
 
Para compostos marcados com 99mTc, é pouco provável que a radioatividade presente no leite 
materno encontre-se da mesma forma em que o radiofármaco foi administrado. Produtos do 
99mTc contém geralmente menos de 10% de pertecnetato como impureza, logo pertecnetato 
encontrado na urina e fezes são produtos da impureza injetada. Assim, para 99mTc encontrado 
no leite materno é mais provável inteiramente ou quase inteiramente de pertecnetato livre [1].  
 
A concentração de iodo no leite é aproximadamente 30 vezes a sua concentração no 
componente livre no plasma sanguíneo porque é ativamente secretado na mama. Para iodetos 
marcados, no entanto, a eventual concentração de iodo na tireóide do bebê pode aumentar 
significativamente a dose absorvida neste órgão. As diferenças na pureza química de 123I-
hippuran podem alterar o padrão de excreção [1].  
 
O risco do aleitamento materno é função da captação de radiofámaco na mama. Alguns 
compostos podem ser substituídos por opções que apresentam menor captação. Por exemplo, 
o 99mTc DTPA usado em ventilação pulmonar, pode ser substituído pelo 133 Xe.  Este é 
excretado no leite materno em concentrações ínfimas e a amamentação não necessita ser 
interrompida [1]. 
 
3.2.3 Estimativas de tempo de interrupção do aleitamento 
 
Há recomendações específicas [5], [7],[8], [9] para calcular-se o tempo necessário para a 
interrupção do aleitamento de acordo com o radiofármaco a ser administrado à lactante para 
uma atividade determinada (Tabela 2). Nestes estudos, foram padronizadas atividades de cada 
radiofármaco segundo os protocolos diagnósticos, considerando um paciente com massa 
corporal padrão (cerca de 70 kg). Para pacientes com menor ou maior massa corporal, os 
tempos de interrupção do aleitamento devem ser respectivamente reduzidos ou aumentados. 
Não foram consideradas eventuais impurezas decorrentes da produção de radionuclídeos e/ou 
marcação dos radiofármacos. 
 
3.3 Eventos médicos não planejados e lições aprendidas 
 
Com respeito ao registro de eventos com lactantes, foi encontrado apenas um relato [10]. A 
mãe que estava amamentando recebeu 180 MBq de 131I, resultando em doses absorvidas para 
o bebê estimadas em 300 Gy para a tireóide e 0,17 Gy para o corpo inteiro. O erro foi 
detectado quando a paciente retornou ao hospital para uma pesquisa de corpo inteiro, cuja 
imagem indicou uma captação anormal de 131I nas mamas (Fig. 4). Como conseqüência das 
doses de radiação recebidas, o bebê necessitará de hormônio artificial da tireóide durante toda 
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a sua vida para garantir crescimento e desenvolvimento normais. A causa do acidente foi 
atribuída à falha operacional, pois o técnico que realizou o exame esqueceu de perguntar á 
paciente se estava amamentando [10]. 
 
 

 
Figura 4. Cintilografia com captação anormal 
de 131I-NaI nas mamas [10] 
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Tabela 2. Recomendações para tempo de 
interrupção (h) do aleitamento por radiofármacos 

excretados no leite materno [5], [7], [8], [9]. 
 

Atividade administrada 
(MBq) Tempo de interrupção (h) 

Radiofármacos 
Russel Arsac Stabin Russel Arsac ICRP Stabin 

Citrato 67Ga 185 Qualquer 185 Cessar Cessar Cessar Cessar 

Cloreto 201TI 111 80 111 168 Zero Cessar 96 
99m Tc Pertecnetato 1.110 800 185 24 48 12 4 

99m Tc Hemácias 

marcadas in vivo 
740 800 740 12 18 4 12 

99m Tc Hemácias 

marcadas in vitro 
- - 740 - - - 0 

99m Tc enxofre 
coloidal 444 80 444 12 0 12 0 

99m Tc DTPA - - 740 - - - - 
99m Tc MAA - - 148 - - - 12 

99m Tc DISIDA - - 300 - - - 0 
99m Tc MIBI - - 1.110 - - - 0 
99m Tc MDP - - 740 - - - 0 

99m Tc DTPA 
aerosol - - 37 - - - 0 

99m Tc MAG3 - - 370 - - - 0 
99m Tc Leucócitos 

marcados - - 185 - - - 48 

131 I- NaI 5.550 Qualquer 5.550 Cessar Cessar 3 
semanas Cessar 

123 I NaI 15 20 14,8 - 27 - Cessar 
123 I - MIBG - - 370 - - - 48 
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4. RESULTADOS  
 

4.1. Revisão bibliográfica  
 
Foi realizado um levantamento bibliográfico com o objetivo de aplicar um questionário em 
serviços de medicina nuclear no país para coletar informações sobre eventuais procedimentos 
para lactantes e para a elaboração de uma cartilha educativa a ser distribuída para equipes 
multidisciplinares, após a avaliação dos questionários.  

4.2. Elaboração de um levantamento em Serviços de Medicina Nuclear 
 
Foi elaborado um questionário para ser aplicado em entrevistas com médicos e enfermeiras 
de serviços de medicina nuclear públicos e privados, para avaliação dos procedimentos 
adotados com mulheres jovens com potencial para serem lactantes (Fig. 5).  

4.3 Elaboração de recomendações para equipes multidisciplinares 
 

Um protótipo de cartilha educativa foi elaborado para implantação em estudo-piloto em um 
serviço de medicina nuclear do Rio de Janeiro (Fig. 6). As recomendações para equipes 
multidisciplinares envolvem noções básicas sobre: 
 
4.3.1 Dosimetria interna e externa 
 
Cálculos de doses absorvidas nas mamas das lactantes, estimativas de doses equivalentes 
efetivas comprometidas, medições da exposição externa do bebê, dosimetria interna, 
impurezas dos radiofármacos e testes de controle de qualidade de radiofármacos. 
 
4.3.2 Otimização de doses  
 
Cálculo do tempo de interrupção do aleitamento, substituição de radiofármacos por similares 
com menor potencial de risco, procedimentos de proteção radiológica específicos para 
lactantes e bebês. Revisão da anamnese e dos protocolos médicos. 
 
4.3.3 Eventos médicos não planejados e lições aprendidas  
 
É importante divulgar lições aprendidas com acidentes radiológicos e incidentes reportados 
envolvendo mulheres em idade reprodutiva, lactantes e crianças contaminadas por leite 
materno e/ou expostas à radiação em decorrência de sua proximidade com as mães. 
 
 

5. CONCLUSÕES 
 

Para procedimentos diagnósticos com radiofármacos, 18 % dos pacientes são do gênero 
feminino com idades entre 15 e 40 anos. Cerca de 7% dos procedimentos diagnósticos no 
país utilizam iodo radioativo (131I ou 123I) para imagem da tireóide sendo que 84% destes 
procedimentos são realizados por mulheres. Cerca de 1,4 % dos procedimentos diagnósticos 
utilizam citrato de 67Ga. Para os radiofármacos NaI-131I, cloreto de 201Tl e citrato de 67Ga, 
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para as atividades prescritas nos protocolos diagnósticos usados no país, é necessária a 
interrupção definitiva da amamentação. 
 
O 18F-FDG apresenta maior potencial de risco de exposição externa para o bebê em relação à 
proximidade da mama (exposição externa) do que a ingestão de leite (contaminação interna). 
A técnica PET é indicada para as mães em fase de aleitamento, quando aplicável e quando o 
procedimento diagnóstico não pode ser evitado como, por exemplo, substituindo 
cintilografias com citrato de 67Ga.  
 
Os testes de controle de qualidade do radiofármacos são importantes para a proteção 
radiológica das lactantes e respectivos bebês. O teste de pureza radionuclídica deve avaliar a 
presença de eventuais contaminantes nos radiofármacos, sendo 125I a impureza mais 
importante porque provoca a interrupção completa da amamentação. É igualmente 
importante a avaliação da pureza radioquímica: para marcação inadequada do 99mTc, pois o 
acréscimo dos tempos de interrupção da amamentação pode variar entre 12 e 48 horas.  
 
Em pacientes relutantes em interromper sua amamentação, a expressão do leite materno em 
mamadeiras ou ainda, a amamentação por terceiros, poderia evitar a exposição do bebê. Estas 
recomendações podem ser divulgadas sem prejuízo da avaliação diagnóstica da paciente. 
 
O assunto tem pouca base científica e há poucos relatos de acidentes radiológicos. Uma 
hipótese para a falta de interesse no assunto é a de que a comunidade médica considera 
apenas o potencial de risco do radioisótopo 131I, e outra é a de que os eventos não são 
comunicados às autoridades da área de saúde e aos órgãos regulatórios. 
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Figura 5. Modelo de questionário para aplicação 

em serviços de medicina nuclear. 
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Figura 6.  Modelo de cartilha com recomendações 

para equipes multidisciplinares. 


