
2009 International Nuclear Atlantic Conference - INAC 2009 
Rio de Janeiro,RJ, Brazil, September27 to October 2, 2009 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR - ABEN 
ISBN: 978-85-99141-03-8 

 
IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DE PACIENTES DE 

MEDICINA NUCLEAR (DOSIMED) 

Alexandre R. Krempser1, Silvia M. Velasques de Oliveira1, e Tadeu A. A. Silva1 

 
1Instituto de Radioproteção e Dosimetria 
Comissão Nacional de Energia Nuclear 

Av. Salvador Allende s/n 
Rio de Janeiro, RJ 

krempser@ird.com.br 
silvia@ird.gov.br 

tedsilva@ird.gov.br 
 
 

 
ABSTRACT 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um banco de dados institucional para dosimetria interna e proteção 
radiológica de pacientes de medicina nuclear. Os dados são provenientes de projetos em andamento realizados 
pelo Grupo de Pesquisa em Dosimetria Interna em Medicina Nuclear do IRD. O banco de dados DOSIMED foi 
desenvolvido com o sistema operacional Linux, em linguagem PHP e SQL utilizando o software ScriptCase. 
Uma vez que as investigações se devem a aplicações médicas, a entrada dos dados é feita por projetos após sua 
aprovação por um comitê de ética local. Projetos são associados com equipamentos utilizados e com pacientes 
estudados. Pacientes são associados a protocolos diagnósticos e/ou terapêuticos, conforme apropriado. Os dados 
da dosimetria interna de pacientes são gerados por três tipos de monitoração: quantificação de imagem, 
bioanálise in vitro e exposição externa para o paciente injetado com radioisótopo. Para a garantia da qualidade 
do banco de dados, os dados coletados são importados de documentos originais para o DOSIMED e 
comparações podem ser feitas após estudo final para validação de dados. Até a presente data, foram 
desenvolvidas as telas para entrada de dados e os respectivos testes de consistência estão em andamento. O 
DOSIMED estará disponível na Intranet do IRD para o diretor e demais investigadores envolvidos em cada 
projeto. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, qualquer procedimento radiológico 
deve satisfazer a duas prioridades de proteção radiológica, que são os princípios de 
justificação e de otimização de doses [1].  
 
A justificação da exposição médica para cada paciente deverá ser executada por um 
profissional em radiologia, consultando um médico quando apropriado, levando em conta, 
particularmente quando o paciente é pediátrico, gestante ou em fase de amamentação, os 
seguintes fatores: a conveniência do pedido; a urgência para o procedimento; as 
características da exposição; as características de cada paciente e informações relevantes 
prévias aos procedimentos radiológicos. 
 
O processo de otimização de doses deve considerar também aspectos particulares das 
exposições médicas envolvendo: pacientes pediátricos; indivíduos como parte de um 
programa de rastreamento de saúde; voluntários como parte de um projeto de pesquisa 
biomédica; doses relativamente altas para pacientes (dose efetiva, ou dose equivalente em 
órgão ou tecido); exposição de fetos, particularmente for procedimentos radiológicos onde o 
abdômen ou a pélvis da mulher gestante está na direção do feixe primário ou poderá receber 
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uma dose significante; exposição de uma criança como conseqüência da contaminação de 
leite materno em procedimentos que utilizam radionuclídeos ou radiofármacos. 
 
O Grupo de Pesquisas “Dosimetria Interna em Medicina Nuclear” do Instituto de 
Radioproteção e Dosimetria (IRD), possui, entre outras, uma linha de pesquisas sobre 
pacientes pediátricos. Outra linha de pesquisas é dirigida tumores neuroendócrinos. Tendo 
em vista a abrangência dos projetos de pesquisas em andamento (Tabela 1), desenvolvidos 
em colaboração com instituições médicas públicas e privadas no país, tornou-se necessário 
implantar um sistema de garantia da qualidade dos dados obtidos [2].  
 
 

Tabela 1 - Estimativa de dados gerados por projetos em andamento 
 

Projetos Pacientes 
(n) Protocolos Monitorações Dosimetria 

Interna  

1. Planejamento de doses 
individualizadas de 131I para 
ablação de remanescente 
tireoideano em pacientes 
pediátricos 

401 80 3.320 300 

2. Avaliação da eficácia de terapias 
de tumores neuroendócrinos com 
177Lu e 90Y 

602 180 1.680 600 

3. Estudo de fatores relacionados à 
exposição de pacientes adultos e 
pediátricos em medicina nuclear 
diagnóstica 

20.000 - - - 

4. Levantamento sobre 
contaminação de bebês 
amamentados por mães com 
radioisótopos incorporados3 

30 30 - - 

Total 20.130 290 5.000 900 

1Cada paciente submetido a pré-dose e terapia; 2Cada paciente submetido a 3 terapias; 3Em implantação  
 

 
2. OBJETIVO 

 
Este trabalho apresenta o planejamento e a implantação do banco de dados de pacientes de 
medicina nuclear (DOSIMED), o qual foi desenhado para disponibilizar informações técnicas 
para avaliações de dosimetria interna e proteção radiológica. Adicionalmente, o DOSIMED 
permitirá a obtenção de informações gerenciais sobre os projetos de pesquisas do Grupo de 
Pesquisas em Dosimetria Interna em Medicina Nuclear do IRD. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 
 

3.1. Recursos computacionais 
 
O banco de dados DOSIMED foi desenvolvido para o sistema operacional LINUX, 
utilizando-se o programa ScriptCase. O ScriptCase utiliza linguagem PHP e um banco de 
dados MySql. Este programa apresenta diversos recursos que permitem o desenvolvimento de 
sistemas PHP bem completos e de forma rápida. Outro fator determinante para a escolha 
desta arquitetura foi a facilidade de criação de relatórios e consultas em tela através de um 
comando SQL, o que não é facilmente disponível em produtos similares. 
 
3.2. Administração do banco de dados 
 
O acesso ao banco de dados é através de login e senha, permitindo o acesso dos 
pesquisadores, técnicos e alunos do IRD a um dos três níveis: 
 
3.2.1 Nível gerencial 
 
Saída de relatórios e consultas em tela sobre os projetos em andamento e projetos concluídos, 
possibilitando consultas sobre as instituições colaboradoras, recursos humanos envolvidos e 
equipamentos utilizados.  
 
3.2.2 Nível técnico 
 
Entrada de dados por projeto, pacientes, protocolos e monitorações e obtenção de consultas 
em tela e relatórios técnicos específicos. 
 
3.3.3 Nível operacional 
 
Entrada de dados de equipamentos e monitorações realizadas por projeto através de técnicos 
que operam equipamentos específicos de propriedade do IRD ou de instituições 
colaboradoras. 
 
3.3. Entrada de dados 
 
Os dados registrados no DOSIMED obedecem a um organograma (Figura 1). Cada bloco do 
fluxograma corresponde a uma tela de entrada de dados. A entrada de dados se faz por 
projeto. Cada projeto registrado está associado a equipamentos utilizados e pacientes 
estudados. Cada paciente está associado a um protocolo diagnóstico ou terapêutico, os quais 
possuem dados de monitoração do paciente. A monitoração pode ser de três tipos: dose 
externa, bioanálise e quantificação de imagem. 
 
A seguir, estão descritas as telas e respectivas características: 
 
3.3.1 Tela Projetos 
 
São registrados dados gerais (coordenador do projeto, alunos, investigadores, técnicos e breve 
descrição do projeto), identificação das instituições colaboradoras e respectivos responsáveis, 
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tipo de estudo realizado, análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), previsão de início do 
projeto e do número de pacientes, início efetivo do projeto e número de pacientes estudados. 
 
3.3.2 Tela Equipamentos 
 
Cada equipamento utilizado é cadastrado antes da entrada dos dados obtidos pela sua 
operação. São identificados: fabricante, modelo, número de série, proprietário, responsável 
pelo equipamento, telefone do responsável e a fase de utilização no projeto. 
 
Para cada equipamento de imagem, são registrados os respectivos testes de controle de 
qualidade, como freqüência (diária, semanal, mensal ou semestral) e radionuclídeos 
utilizados. Para os detectores de radiação, são registradas as datas das calibrações. 
 
3.3.3 Tela Pacientes 
 
O paciente é incluído no estudo após assinar o Termo de Consentimento. Se um paciente for 
excluído da participação no estudo, data e motivo da exclusão são registrados. Todos os 
pacientes selecionados são informados dos objetivos do estudo e sobre a estrita 
confidencialidade de seus dados como pacientes [3], [4]. Os pacientes não são identificados 
individualmente, tendo apenas suas iniciais e datas de nascimento registradas 
cronologicamente. Também são registradas informações sobre o projeto a que este paciente 
está vinculado e a doença de base (a doença que inicialmente levou o paciente a procurar 
tratamento). 
 
3.3.4 Tela Protocolo 
 
Um paciente pode ser submetido a um protocolo diagnóstico (para identificação da doença), a 
um protocolo terapêutico (em consequência do diagnóstico) ou a ambos. No protocolo 
diagnóstico, são registrados dados sobre radiofármaco utilizado, técnica e tempo de aquisição 
de imagem, fontes de erros ou artefatos e preparo do paciente. No protocolo terapêutico, é 
registrada a classificação do tumor, preparo do paciente (previamente, durante e 
posteriormente ao tratamento) e tipo de documentação por imagem realizada previamente à 
terapia (raios x convencional, CT, MRI, cintilografia ou ultrassom). 
 
O paciente pode ser submetido a cintilografias ou pesquisas de corpo inteiro (PCI) com um 
radioisótopo e depois ser tratado com outro radioisótopo. Posteriormente à fase da terapia, o 
paciente é acompanhado através de novos procedimentos diagnósticos (fase de 
acompanhamento) e, quando necessário, submetido a novo procedimento terapêutico (fase do 
retratamento). 
 
3.3.5 Tela Monitoração 
 
O conjunto de dados obtidos através das monitorações na fase da pré-dose pode fornecer os 
parâmetros necessários e suficientes para cálculos de dosimetria interna e, conseqüentemente, 
para o planejamento terapêutico. São registrados resultados de monitoração de dose externa, 
bioanálise e quantificação de imagem. Para cada monitoração, são registrados radionuclídeo e 
radiofármaco utilizado, atividade administrada, data e hora da administração, altura e massa 
do paciente, fase do tratamento e equipamentos utilizados na monitoração.  
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Para medidas de bioanálise, o material analisado (urina, sangue, saliva ou fezes) pode ser 
selecionado; e ara o método de quantificação de imagem, deve ser selecionada a técnica 
utilizada (planar, SPECT ou PET/CT). 
 
 

 
 

Figura 1. Organograma dos dados de entrada do banco de dados DOSIMED. 
 
 
3.4 Relatórios 
 
3.4.1 Por projetos 
 
São relatórios gerenciais de acompanhamento, por exemplo, relacionando equipamentos, 
radioisótopos e radiofármacos usados; colaboradores, pesquisadores e alunos envolvidos; 
número de pacientes previstos e estudados; entre outros. 
 
3.4.2 Por pacientes 
 
São relatórios técnicos, para acompanhamento do estudo de um determinado paciente, ou 
para grupos de pacientes de mesma faixa etária, gênero e doença de base com condições 
clínicas semelhantes. Neste último caso, podem ser avaliadas eventuais semelhanças de 
captação do radiofármaco nos órgãos em estudo (comportamento biocinético). 
 
3.4.3 Por tipos de monitoração 
 
São relatórios técnicos, os quais fornecem os parâmetros necessários para os cálculos de 
dosimetria interna, como, por exemplo, número de desintegrações ou atividade acumulada do 
radiofármaco no órgão em estudo (obtido através da quantificação de imagens) e meia-vida 
efetiva do radiofármaco (obtido através da bioanálise “in vitro” e das medidas de taxa de dose 
externa).  
 
3.5 Garantia da qualidade dos dados 
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A coleta de dados precisos e confiáveis será garantida pela verificação e conferência 
(verificação do documento fonte). Os dados coletados serão migrados dos documentos 
originais para o DOSIMED. Um programa de conferência e validação irá verificar se os 
dados foram gerados adequadamente.  À medida que o paciente completar o estudo (ou for 
prematuramente descontinuado), uma segunda migração dos dados poderá ser realizada. Uma 
verificação comparativa será feita para identificar e resolver quaisquer discrepâncias entre a 
primeira e segunda migração dos dados. Este processo é fundamental para a aplicação dos 
métodos estatísticos escolhidos nos projetos de pesquisas. 

 
 

4. RESULTADOS 
 
Trata-se de “on progress work”. Até a presente data, foram implantadas as telas para entrada 
de dados (Figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7)  e estão sendo incluídos dados para testes de verificação da 
consistência. O DOSIMED está disponível na Intranet do IRD para o administrador 
(orientador) e respectivos alunos do Grupo. Posteriormente, serão fornecidas senhas de 
acesso para consultas do nível gerencial e, após os ajustes finais, estará disponibilizado para 
os demais técnicos e investigadores do Grupo de Pesquisas envolvidos em seus respectivos 
projetos, conforme cronograma (Tabela 2). 
 
A seguir estão as telas desenvolvidas para o DOSIMED. 
 
 

 
 

Figura 2. Tela de registro de projetos. 
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Figura 3. Tela de registro de pacientes. 
 
 
 

 
 

Figura 4. Tela de registro dos testes de controle de qualidade. 
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Figura 5. Tela de registro de dose externa. 
 
 

 
 

Figura 6. Tela de registro de bioanálise in vitro. 
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Figura 7. Tela de registro de quantificação de imagem. 

 

 

Tabela 2 - Cronograma de Atividades 

Etapas 
2009 2010 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 

1. Desenhar e implantar banco de dados.             

2. Incluir dados e avaliar consistência.             

3. Gerar relatórios.             

4. Ajustes finais e implantação na intranet.             

 
 
 

5. CONCLUSÃO 
 

O DOSIMED permite garantir a qualidade dos dados armazenados e facilitar as avaliações 
técnicas e gerenciais necessárias. A implantação do banco de dados poderá fornecer subsídios 
necessários para o desenvolvimento de novos estudos, compatíveis com as prioridades 
sugeridas pela IAEA [1].  
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