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Abstract. A medicina nuclear tem um importante papel na oncologia utilizando 
fontes de radiação não seladas, beneficiando pacientes como uma técnica de 
diagnóstico precisa, no tratamento e cura de doenças ou, ainda, como paliativo, 
melhorando a qualidade de vida. O desenvolvimento de novos radiofármacos e 
de novas técnicas de terapia tem crescido muito nos últimos anos e deve ser 
abordado tanto sob o ponto de vista médico quanto na otimização da 
radioproteção de todos os participantes do processo. Este trabalho investigou o 
tratamento de tumores neuroendócrinos (tumores abdominais) com o uso do 
radiofármaco 177Lu DOTATATE que é um tipo de tratamento utilizado 
atualmente de forma experimental no Brasil e, portanto, não contemplado em 
normas ou regras específicas de uso. O objetivo desta pesquisa foi estudar as 
doses ocupacionais neste tipo de tratamento e, assim, sugerir guias ou regras de 
procedimento visando à proteção radiológica dos trabalhadores envolvidos e do 
público em geral. Os tratamentos foram acompanhados utilizando-se dois tipos 
de detectores de radiação, um cintilador e um Geiger-Müller, sendo que as 
medições foram realizadas em um hospital público no Rio de Janeiro e um 
privado em São Paulo. Foi observado que as doses equivalentes ocupacionais 
podem variar desde 160µSv a 450µSv, em função  do operador,  da etapa de 
manipulação e, ainda, do método de administração, seja através do uso de 
bomba infusora ou injeção manual. As doses ocupacionais integradas 
provenientes deste tratamento se apresentaram relativamente baixas quando 
comparadas ao limite anual de 20mSv estabelecido pela norma CNEN-NN-
3.01[1]. Entretanto, estas devem ser abordadas como contribuição na dose total 
referente a todos os tipos de procedimentos onde o trabalhador é irradiado 
dentro do serviço de medicina nuclear. Como resultado, o uso da bomba 
infusora é altamente recomendado, assim como a hospitalização do paciente, 
até que a taxa de dose medida a 1m não supere 20µSv/h e, ainda, o uso de 
ferramentas de otimização para o procedimento, tendo em vista a proteção 
radiológica. 
 

1 Introdução 
 
A medicina nuclear tem se mostrado uma importante ferramenta na oncologia através 
do uso de fontes de radiação não seladas, beneficiando pacientes como técnica de 
diagnóstico precisa, como alternativa na cura de doenças ou, ainda, como paliativo, 
melhorando a qualidade de vida. O desenvolvimento de novos radiofármacos e de 
novas técnicas de terapia tem crescido muito nos últimos anos e deve ser abordado 



tanto sob o ponto de vista médico quanto na otimização da radioproteção de todos os 
participantes do processo. 
 
Dentre as terapias com radionuclídeos desenvolvidas, a que utiliza 177Lu visa tratar 
tumores  neuroendócrinos  (TNE). Os TNE são um tipo heterogêneo de neoplasma, 
originados de glândulas endócrinas, como o pâncreas.  A grande maioria dos TNE 
(primários ou metastáticos) expressam receptores peptídeos e transportadores de 
membrana. Os TNE, em sua maioria, expressam receptores de somatostatina que é, 
então, o peptídeo mais utilizado como traçador  tanto para terapia como na obtenção 
de imagens.   
 
A somatostatina natural tem uma meia vida muito curta no corpo humano (≈ 3min) 
devido à degradação enzimática, assim, utiliza-se um análogo sintético com duração 
de ação mais longa, como o DOTA/DOTATATE ([177Lu - DOTA0, Tyr3] octreotate), 
utilizado neste trabalho. 
 
Os critérios de inclusão dos pacientes envolvem uma expectativa de vida superior a 
doze meses, quadro hematológico preservado, ou seja, ter um hemograma "saudável". 
Além disso, ter a função renal preservada, pois este tratamento pode prejudicar 
severamente o trato urinário e, ainda, ter avaliação da escala de desempenho 
Karnofsky acima de 50. 
 
Poucos efeitos colaterais foram relatados, como náusea (31%), vômitos (14%), que 
são amenizados com ganisetron, dor (12%), aumento da queda de cabelo (64%) 
recuperável em até três meses após o fim do tratamento [2]. 
 
A terapia com 177Lu apresenta boa redução tumoral, excelente efeito paliativo e uma 
grande melhora na qualidade de vida, em que 82% dos casos encontram-se entre 
redução total de tumor e tumor estável [2]. 
 
Em boa parte do mundo, incluindo o Brasil, a terapia de TNE com o uso de 177Lu não 
possui normas de utilização definidas, sendo utilizada sob aspecto de pesquisa. 
Atualmente o protocolo de Rotterdam (Holanda), o guia elaborado pela Internatioanl 
Atomic Energy Agency (IAEA) para o 131I e a publicação da International Commision 
on Radiological Protection (ICRP 94) são utilizados no Brasil como guias para o 
referido tratamento. 
 
A terapia com 177Lu vem sendo aplicada em alguns serviços de medicina nuclear do 
país, entretanto ainda não recebeu uma legislação que oriente e padronize esse 
tratamento. 
 

2 Objetivo 
 
O objetivo deste trabalho foi estimar as doses ocupacionais envolvidas na 
administração e no cuidado com o paciente. Os dados obtidos visaram estabelecer ao 
referido procedimento algumas recomendações quanto à administração, visando à 
proteção radiológica do público, familiares e todos os trabalhadores envolvidos. 



3 Materiais e Métodos 
 
No presente estudo 12 procedimentos foram acompanhados com o objetivo de se 
verificar as doses ocupacionais e de público relacionadas ao tratamento. As terapias 
foram acompanhadas em dois hospitais, um hospital privado localizado em São Paulo 
(SP) e outro hospital público localizado no Rio de Janeiro (RJ) por serem os únicos no 
país a realizarem o tratamento com alguma frequência, embora atualmente, outros 
serviços estejam iniciando este tipo de procedimento, porém ainda com poucos 
pacientes. 
 
Para o acompanhamento das terapias, dois detectores de radiação foram utilizados, 
um detector GM e um cintilador iodeto de sódio (NaI) com o objetivo de monitorar as 
doses individuais na administração e liberação do paciente. A partir dos dados obtidos 
a dose em cada procedimento pôde ser estimada. 
 
 3.1 Procedimentos da Terapia 
 
O radiofármaco é classificado como pronto para uso, ou seja, chega ao serviço de 
medicina nuclear na forma líquida, diluído em uma pequena porção de soro 
fisiológico, com atividade em torno de 7.400MBq, em dose individualizada para o 
paciente em tratamento. O material é descongelado e diluído em uma solução 
fisiológica. O 177Lu é majoritariamente emissor beta, mas ainda apresenta um 
percentual significativo de emissão gama de 208keV (11%).  
 
O protocolo utilizado para a terapia com 177Lu consiste em injeção intravenosa de 
3mg de Ganisetron e infusão de 1l de solução fisiológica contendo 2,5% de arginina e 
2,5% de lisina (250ml/h). O objetivo das proteínas é proteger os rins e a bexiga sendo 
que o Ganisetron é um medicamento que evita náuseas. Um dos serviços analisados 
tem como procedimento a internação de 24h, sendo que no segundo o paciente 
permanece em um quarto isolado por aproximadamente 5 horas. 
 
O radiofármaco é administrado em via paralela ao soro, o qual é interrompido para a 
administração, 30 min após o início da infusão. Após o término da administração, o 
soro volta a ser injetado por bomba infusora até que o restante chegue ao fim, numa 
taxa de 250ml/h. As doses terapêuticas são fracionadas em 4 partes, 7.400MBq  
(200mCi)  por procedimento, administrada em intervalos de 6 a 10 semanas, 
totalizando 29,6GBq  (800mCi) por paciente. Pode ser reduzida para 22,2GBq 
(600mCi) caso a dose nos rins exceda 23Gy e, assim, alcançando níveis de dose onde 
se podem observar efeitos determinísticos. 
 
No hospital público no Rio de Janeiro (RJ), por falta de recursos, a administração do 
radiofármaco foi feita com seringa de 10ml durante 10min,  já no Hospital privado foi 
administrado por bomba infusora.   
 
 
 
 



3.2 Procedimentos das Medidas 
 
Todos os procedimentos envolvidos no tratamento foram acompanhados, desde a 
abertura do recipiente contendo o radiofármaco, sua administração e a liberação dos 
pacientes. 
 
O detector cintilador de NaI(Tl) (iodeto de sódio “dopado” com tálio) foi utilizado 
regularmente com o objetivo de medir as doses de radiação por apresentar maior 
sensibilidade. O detector GM foi usado para as medidas de contaminação na 
manipulaçãoou por outras eventualmente verificadas devido a excretas e suor do 
paciente Este foi utilizado da mesma maneira do cintilador, sob forma de parâmetro 
de comparação entre detectores já que a maioria dos serviços de medicina nuclear do 
país possui GM para a realização dessas medidas. 
 

 indentiFINDER™ mostrado na figura 1, produzido pela ICX Technologies, 
que consiste num detector de NaI(Tl) com resolução de 7,0%  a  7,5% a 
662keV. Este equipamento foi selecionado para realização das medidas por 
sua precisão de medição, boa resolução e pela possibilidade de 
armazenamento dos dados, gerando uma tabela contendo, entre outras 
informações, hora-taxa de dose. A partir destes dados foi possível estimar as 
doses por procedimento. 

 

 

Figura 1 - Detector de radiação identiFINDER™ 

 E-600, produzido pela Thermo Scientific (figura 2), que consiste em 
eletrômetro e duas sondas, ambas GM, hp-270 para medida de exposição e 
hp-360 para contaminação.   



 

Figura 2 - Detector de radiação E-600 (eletrômetro esquerda), hp-270 (acima) e hp-360 

(abaixo) 

Medidas das doses ocupacionais. As medidas realizadas durante a administração 
foram obtidas com o equipamento posicionado o mais próximo possível das mãos no 
intuito de detectar a mesma dose recebida pela mão do trabalhador. Da mesma forma, 
nas medidas do tórax e cristalino, procurou-se posicionar o equipamento a uma 
distância da fonte similar às distâncias do tórax e cristalino. 
 
Medidas das taxas de doses. Os equipamentos foram posicionados a 1 e 2m do 
paciente, na altura do abdômen, para a verificação da taxa de dose emitida pelo 
paciente logo após a administração (cerca de 1h de intervalo) e após decorridas 24h. 
 

4 Resultados e Discussão 
 
As medidas preliminares foram realizadas em dois hospitais distintos. As doses 
recebidas na altura do tórax e do cristalino foram muito próximas e, portanto, não foi 
possível distingui-las nos resultados. Sendo assim, os resultados referentes às alturas 
do tórax e do cristalino serão apresentados em conjunto e referenciados como 
tórax/cristalino. 
 
4.1 Cálculo das Doses 
 
O detector de radiação indetiFINDER (NaI) dispõe da opção de armazenamento dos 
dados coletados a cada segundo. Desta forma, todas as doses armazenadas foram 
transferidas para o computador para posterior análise. A partir das tabelas criadas com 
os dados, utilizou-se o programa de edição de gráficos Origin®  pro 8 produzido pela 
OriginLab Corporation para plotar gráficos em função de cada etapa em taxa  de dose 
(µSv/h) x Hora (hh:mm:ss), onde as doses foram calculadas integrando-se os 
respectivos gráficos. Entretanto, os valores internos associados ao tempo pelo 
programa são valores que não retratam o tempo (figura 3) e, assim, o cálculo 
realizado necessita de um fator de correção para que a dose final seja corrigida. 
 
 



 

Figura 3 - Tabela gerada pelo Origin® 8 

O fator de correção foi obtido simulando-se uma situação onde se obtivesse doses 
finais conhecidas (calculadas manualmente) e, assim, extraindo a relação entre a dose 
calculada pelo programa e a dose calculada manualmente.  
 
As doses foram medidas com um equipamento de cada tipo, o que significa que o 
mesmo equipamento deveria medir as taxas de dose na altura do tórax, cristalino e 
mão. Desta forma, apenas uma porção do tempo era destinada a cada posição de 
medida e, portanto, a dose final por procedimento e por posição foi corrigida para se 
extrapolar o tempo de forma a se obter a dose recebida em todo o intervalo. Além 
disso, levou-se em conta o decréscimo da taxa de dose ao final do procedimento 
quando comparado ao início. 
 

Figura 4 - Fator de correção do decréscimo da taxa de dose obtido a partir do coeficiente 

angular da reta 



4.2 Dose Ocupacional 
 
As doses apresentadas nas figuras 5 e 6 são, respectivamente, as doses equivalentes 
nas proximidades das mãos e tórax/cristalino para cada paciente. Pode-se observar 
que a dose na altura do cristalino e tórax é relativamente estável, entre de 15,6 ± 
3,3µSv e 55 ± 11µSv, enquanto a dose na altura das mãos sofre intensa variação, de 
161 ± 34µSv a 455 ± 96µSv, que está relacionada com o tempo gasto no 
procedimento, a atividade do radionuclídeo e, ainda, a postura do trabalhador. Isto é, 
distância do corpo, cabeça e mãos em relação à seringa, sendo as causas mais 
prováveis da flutuação nos dados. Assim, manter o corpo e cabeça o mais afastado da 
fonte e maximizar a distância entre a solução contida na seringa e a mão ou, ainda, 
utilizar protetor de seringa, podem reduzir significativamente a dose nas mãos.  
 
A incerteza dos dados foi uma combinação das incertezas inerentes ao equipamento, 
sendo de 7% fornecido pelo fabricante, e do operador estimada em 20% (tipo B), 
baseada na possível flutuação na medição da distância paciente/detector por conta de 
um encurvamento da trena utilizada. 

Figura 5 - Dose equivalente nas mãos durante a administração 



 

Figura 6 - Dose equivalente do tórax/cristalino durante a administração 

Segundo a norma da CNEN-NN-3.01, o limite anual de dose equivalente em 
extremidades para trabalhadores é de 500mSv/ano. A dose máxima integrada obtida 
por procedimento nas mãos foi de 455 ± 96µSv. Analogamente, a dose integrada no 
cristalino também não ultrapassa 60µSv, sendo o limite de 150mSv/ano.  

O hospital onde o tratamento foi acompanhado em São Paulo dispunha de bomba 
infusora e, sendo assim, a dose equivalente é análoga à dose medida pelo dosímetro 
pessoal do trabalhador. Neste caso, a administração envolvia uma rápida manipulação 
do soro que continha o radiofármaco ao se colocar a solução na bomba infusora e, 
portanto, não foi possível separar a dose por região irradiada.  

A dose equivalente para cada procedimento (por paciente) foi de HT = 6,7 ± 0,5µSv e 
HT = 9,9 ± 0,7µSv. O uso de bombas infusoras mostra uma queda na dose equivalente 
nas mãos em até 97% e no tórax em, no mínimo, 25%.  

4.3 Dose Efetiva 
 
A dose efetiva leva em conta a radiosensibilidade do tecido irradiado, ou seja, um 
fator de peso de tecido wT (neste caso mãos e tórax) ponderando a dose de acordo 
com a probabilidade de morbidade das células deste tecido. A ICRP não disponibiliza 
um valor do fator de peso de tecido para o cristalino, assim somente as mãos (wT de 
pele) e tórax (wT de cavidade extratorácica) foram considerados. O gráfico da dose 
efetiva por procedimento é apresentado na figura 7 onde se pode observar que a dose 
efetiva máxima alcançada foi de 5,4 ± 1,1µSv e se apresenta abaixo do limite 
ocupacional de 20mSv/ano. 



O cristalino não tem um valor de fator de peso de tecido estabelecido, entretanto o 
limiar de dose para se visualizar alguma opacidade é de 0,5 a 2,0Gy (J/Kg) [3]. Esta 
opacidade depende do nível de dose e da localização do dano (mais ou menos 
profundo) e, dependendo da profundidade, pode ser irreversível. O valor máximo de 
dose equivalente obtido na altura do cristalino foi de 56 ± 12µGy.  

 

Figura 7 - Gráfico da dose efetiva o trabalhador por paciente 

Como observado na seção anterior, existe uma grande variação na dose efetiva das 
mãos, ainda assim pode-se obter uma média. A dose efetiva média de corpo inteiro 
será então, de acordo com a equação 1. 

� =  � �� ��

�

      (1) 

Assim, 

� = 2,9 ± 0,6 μ�� 

 
4.4 Taxa de Dose 
 
O valor da taxa de dose depende da atividade administrada e a sua medida em 24h é 
influenciada pelo metabolismo do paciente, isto é, se tem uma função renal 
preservada e eficiente, além dos hábitos alimentares como ingestão de grandes 
quantidades de água, assim, existe uma flutuação entre os valores obtidos após 24h. O 
valor da taxa de dose imediata a 1m de distância gira em torno de 29,0µSv/h a 
33,7µSv/h, onde, sob posição não conservativa, a média pode ser estimada em 
31,9µSv/h. Em 24 horas, onde a flutuação é evidenciada, os valores se apresentaram 
entre 7,3µSv/h e 21,1µSv/h. 
 
O tratamento em questão consiste em uma dose total de 29,6GBq, fracionado em 
quatro episódios com doses de 7,4GBq. Levando-se em conta a restrição de dose para 



acompanhantes estabelecida em norma como 5 mSv por tratamento, o limite de 
restrição de dose máxima por episódio pode ser estabelecido como 1,25mSv. Sendo 
assim, pode-se estabelecer uma taxa de restrição de dose associada a cada fração deva 
ser de aproximadamente 20 µSv/h para que este limite não seja atingido. 

 
5 Conclusão 
 
As doses ocupacionais provenientes deste tratamento não são suficientes para 
alcançar o limite estabelecido em norma. Entretanto contribuem para a dose total 
referente a todos os tipos de procedimentos onde o trabalhador é irradiado dentro do 
serviço de medicina nuclear. Embora o valor das doses esteja bem abaixo do limite, 
deve-se considerar sempre o conceito de dose de restrição e, portanto, o princípio de 
otimização. O uso de bomba infusora, portanto é recomendado já que se pode 
observar um decréscimo de 97% nas extremidades e de 25% no tórax. 
 
A alternativa mais adequada para o caso de tratamento utilizando 177Lu é a 
recomendação da hospitalização do paciente até que a taxa de dose medida a 1m do 
paciente não supere 20µSv/h e, sendo este o valor de emissão pelo indivíduo, a 
eficiência do detector na geometria empregada deve ser levada em conta, para que se 
possa relacionar o valor medido com o valor real. 
 
A probabilidade de ocorrência de um efeito determinístico no cristalino é improvável, 
mesmo utilizando-se manipulação e injeção manual. Ainda assim, a proteção 
radiológica deve ser sempre considerada e a dose sempre mantida o mais baixo 
possível. 
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