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RESUMO 

 
A crescente utilização de radiações ionizantes e a sua disseminação em exames e procedimentos médicos, aliada 

aos avanços tecnológicos que potenciam um diagnóstico mais exato e precoce, conduziram a um aumento 

considerável da dose de radiação colectiva da população mundial nas duas últimas décadas, o que prefigura um 

potencial problema de risco para a saúde. Neste âmbito, e com o intuito de avaliar a exposição da população 

portuguesa a radiações ionizantes devido a exames médicos de radiologia de diagnóstico e de medicina nuclear, 

foi criado um grupo de trabalho, constituído por 40 instituições, públicas e privadas, no sentido de avaliar a dose 

coletiva na população portuguesa em 2010. Este trabalho foi realizado em colaboração com o consórcio Dose 

Datamed europeu, que pretende avaliar a exposição da população europeia a radiações ionizantes devido aos 20 

exames de radiologia de diagnóstico mais frequentes na Europa (os „TOP 20‟) e a exames de medicina nuclear. 

Obtivemos um valor médio de dose colectiva de ~1 mSv/caput, o que coloca Portugal na categoria de países de 

exposição média-elevada, a nível europeu. Esperamos que este trabalho possa constituir um ponto de partida 

para colmatar a persistente falta de estudos em Portugal nas áreas referidas, e para possibilitar a caracterização 

periódica da exposição da população portuguesa a radiações ionizantes no âmbito das aplicações médicas.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

À crescente utilização das radiações ionizantes em exames e procedimentos médicos 

(tomografia computorizada, fluoroscopia, tomografia de emissão de positrões, exames de 

medicina nuclear, exames dentários, etc.) estão aliados avanços tecnológicos que potenciam 

um diagnóstico mais exato e precoce, e uma eficácia crescente de terapias que utilizam 

radiações ionizantes. Porém, os avanços tecnológicos que potenciaram a crescente utilização 

de radiações ionizantes em medicina, conduziram a um aumento considerável da dose 

coletiva da população mundial, nas ultimas duas décadas, tal como documentado em estudos 

de organismos internacionais como a “United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation” (UNSCEAR) ou a Organização Mundial de Saúde (OMS), ou em estudos 

de âmbito nacional [1]. É assim de extema importância avaliar e estimar os valores destas 

doses nas populações, de forma a garantir que o risco a elas associado é inferior aos 

benefícios da sua utilização em medicina, garantindo assim o princípio da justificação.  

 

Em Portugal, contrariamente ao que se verifica noutros países, não existe uma tradição de 

estudos representativos de avaliação periódica das doses de radiações ionizantes em 

medicina, aparte um estudo pioneiro realizado nos anos 90[2]. Uma correta avaliação dos 

riscos associados à exposição a radiações ionizantes no âmbito das aplicações médicas 

constitui um utensílio precioso para decisões sobre políticas de saúde, investimentos em 

aquisição de equipamentos ou seleção de tecnologias, sobretudo em cenários de 

racionalização e otimização dos custos associados aos cuidados de saúde.  

 

Para a realização deste trabalho, e dada a multidisciplinaridade e a dimensão do trabalho de 

recolha, compilação, avaliação e interpretação de dados relativos às doses na população 

portuguesa devido a exames médicos, foi criado um consórcio português congregando 

hospitais, centros de radiologia e imagiologia, serviços de medicina nuclear e outros atores e 

entidades competentes na área da saúde em Portugal, para garantir a representatividade dos 

dados referentes a Portugal.  

 

Os representantes das instituições membros do consórcio são profissionais de saúde, 

académicos, investigadores, representantes das entidades competentes na área da Saúde, 

sociedades científicas e profissionais relevantes, entre outros. Este trabalho teve como ponto 

de partida a participação portuguesa no projeto europeu Dose Datamed II (DDM2)[3,4]. O 
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nosso objetivo foi o de colmatar a persistente falta de estudos em Portugal nas áreas referidas. 

Estimamos com sucesso valores que permitem quantificar a exposição da população 

portuguesa a radiações ionizantes no âmbito das aplicações médicas, para o ano de 2010. O 

nosso trabalho permitiu também sensibilizar profissionais e outros atores para a importância 

da avaliação e registo das doses para os pacientes. 
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2. METODOLOGIA 

 

No âmbito do projeto europeu DDM2, é proposta uma metodologia comum para todos os 

países europeus - constante no documento Radiation Protection 154 [5] (RP 154) da 

Comissão Europeia. Foi esta a metodologia utilizada pelo consórcio português. Isto permitiu 

a elaboração de um plano de trabalho para a avaliação das doses coletivas na população 

portuguesa. O nosso estudo deu ênfase aos exames médicos de radiologia de diagnóstico e de 

medicina nuclear, não tendo sido considerados exames de medicina dentária, por falta de 

recursos e tempo. Para o perfil nacional, o referido documento RP 154 propõe que se estime a 

dose a partir de uma lista dos 20 exames mais frequentemente efetuados em radiologia de 

diagnóstico (os quais serão seguidamente designados por exames ´TOP 20)´, obtidos a partir 

de uma amostragem de 7 países europeus, e que permitiu defini-los como sendo os 20 exames 

correspondentes a cerca de 50-70% do valor de exames totais efetuados num país qualquer 

europeu, e a cerca de 70-90% da dose coletiva no mesmo país[5]. Os exames „Top 20‟ são os 

seguintes: 

 

 

1 – Radiografia do Tórax 

2 – Mamografia 

3 – Coluna cervical 

4 – Coluna Lombar 

5 – Coluna Dorsal 

6 – Abdómen 

7 – Bacia/Anca 

8 – TC crâneo 

9 – TC Pescoço 

10 - TC Coluna 

11 – TC Tórax 

12 – TC Abdómen 

13 – TC Toraco-abdómino-pélvico 

14 – TC pélvica 

15 – Trânsito Esófago-gastro-duodenal 

16 – Angiografia Cardíaca 

17 – Clister Opaco 

18 – Trânsito do Intestino Delgado 

19 – Urografia Intravenosa 

20 – Angioplastia Coronária 
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E ainda uma lista de exames em medicina nuclear (que será apresentada noutra secção), 

permitindo assim estimar-se, com um grau de incerteza razoável, a dose total na população 

respectiva. 

 

Criaram-se assim três subgrupos de trabalho que desenvolveram as seguintes actividades: 

 

1. Estimativa das frequências dos exames „TOP 20‟; 

2. Avaliação das doses efectivas tipicas associadas a cada um dos exames „TOP 20‟; 

3. Compilação das frequências e respectivas actividades medias administradas para os 

exames de medicina nuclear de diagnostico mais expressivos a nível europeu e estimativa 

das doses efectivas associadas. 

2.1. Estimativa das frequências dos exames ‘TOP 20’ 

 

Para a compilação das frequências anuais dos exames „TOP 20‟ realizados em Portugal, para 

2010, teve de se levar em consideração as especificidades do sistema de saúde português, que 

se encontra organizado em vários subsistemas [6-8]: 

 

 O maior e mais utilizado subsistema é o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que é um 

serviço público de saúde „tendencialmente gratuito‟, disponível para todos os 

cidadãos portugueses ou residentes. O orçamento do SNS vem diretamente do 

orçamento do Estado e é gerido pelo Ministério da Saúde, através da sua estrutura 

orgânica, nomeadamente da ACSS (Administração Central do Sistema de Saúde) e 

das cinco ARS (Administração Regional de Saúde – Norte; Centro; Lisboa e Vale do 

Tejo, Alentejo e Algarve). Os beneficiários deste subsistema, que não estejam 

abrangidos por nenhum regime de isenção, pagam uma taxa moderadora, cujo valor 

depende do tipo de exame radiológico efectuado. Os exames radiológicos prescritos 

pelos médicos de família a estes utentes são, na sua grande maioria, efectuados em 

centros de diagnóstico privados, que acordaram com o Ministério da Saúde a 

realização de exames radiológicos através do chamado regime convencionado, e cujos 

dados respectivos aos reembolsos dos exames são compilados pelas ARSs 

 Existem depois vários outros subsistemas, dos quais destacamos quatro, que são 

financeiramente suportados por uma contribuição percentual do salário dos seus 

utilizadores:  

o ADSE (para funcionários públicos); 

o SSMJ (para funcionários do sistema judicial); 

o ADM (para militares: marinha, exército, etc); 

o SAMS (para funcionários do sector bancário).  

 

Assim, a estratégia seguida foi a de obter os valores para as frequências dos exames dos „TOP 

20‟ a partir dos dados de reembolso compilados pelas ARSs (correspondentes a 80% do total 

dos exames convencionados), e aos dados compilados pela ADSE (correspondentes a 10% do 

total dos exames convencionados). Para os dois exames cardíacos (TOP 16 e TOP 20) os 

dados foram obtidos directamente através da Associação Portuguesa de Intervenção 

Cardiovascular (APIC) que compila estes dados há alguns anos. Para os exames realizados 

em regime hospitalar, ou seja não-convencionados, optou-se pela realização de um inquérito 

a nível nacional, a 128 hospitais, públicos e privados. 
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Na Tabela 2, mostramos a lista dos exames „TOP 20‟, e respectivos códigos de reembolso, 

das ARSs e da ADSE (com a excepção dos exames de angiografia cardíaca e de angioplastia 

coronária, cujos dados foram obtidos através da APIC, como explicado anteriormente) . 

 

Exame „TOP 20‟  Códigos ARS Códigos ADSE 

1 - Tórax Frente (PA) 

e Perfil 
030.2/031.0 1931/1932 

2 - Mamografia  446.4  2052 

3 - Coluna Cervical 

Frente e Perfil 
421.9 1972 

4-Coluna Lombar 

Frente e Perfil 
076.0 1977 

5 - Coluna Dorsal 

Frente e Perfil  
075.2  1976  

6 - Abdómen Frente  001.9 1902 

7 - Bacia e anca Frente 

ou Frente + Perfil 

Anca 

065.5 1961/1962/1966 

8 - TC Crânio-

encefálica 
295.0 7041 

9 - TC Pescoço --- 7051 

10 - TC coluna 300.0 7047/7050 

11 - TC Tórax 301.8 7046 

12 - TC abdómen 598.3 7052 

13 - TC Toraco-

abdómino-pélvico ou 

TC aorta torácica ou 

abdominal 

ne ne* 

14 - TC pélvica 601.7 7053 

15 - Transito esofago-

gastro-duodenal 
008.6/009.4/010.8 1911/1912/1913 

17 - Clister Opaco  015.9/017.5   1919   

18 - Trânsito do 

intestino delgado  
014.0  1917  

19 - Urografia 

Intravenosa 
455.3 1947 

Tabela 2: Códigos de reembolso, na ordem para os exames ‘TOP 20’(identificados) 

utilizados pela ADSE e pelas ARSs. (ne: código não existente) 

 

 

 

Dada a relativamente baixa taxa de resposta ao inquérito hospitalar, procedeu-se a uma 

extrapolação dos dados obtidos. Esta extrapolação foi efetuada dando um peso estatístico 

diferente aos hospitais respondentes, sendo que se deu um peso de 100% a hospitais com um 

elevado número de utentes (caso de hospitais urbanos em Lisboa ou Porto, por exemplo), de 

70% a hospitais com um número de utentes médio (hospitais suburbanos, cidades médias), e 

de 30% a hospitais com um baixo número de utentes (hospitais em zonas rurais, interior, etc), 

tal como definido na equação 1,  
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,     (1) 

 

onde freqext é a frequência extrapolada, fhi
 
é o valor da frequência reportada por cada um dos 

7 hospitais “i” respondentes com um elevado número de utentes, faj a frequência para cada 

um dos 9 hospitais “j” respondentes com um número de utentes médio, e flk a  frequência 

para cada um dos 11 hospitais “k” respondentes com um baixo número de utentes. 

 

Finalmente, somaram-se os valores das frequências obtidas pela ADSE e pelas 5 ARSs, e 

extrapolando os dados obtidos através do inquérito hospitalar, obtendo-se assim uma 

estimativa final para as frequências anuais dos exames para 2010.  

 

Assim, a fórmula usada para obter a estimativa da frequência anual total, por tipo de exame 

„TOP 20‟ realizado em Portugal em 2010 é: 

 

extARSsADSE freqfreqfreqfreq 2010 ,    (2) 

 

onde freqADSE é o valor da frequência obtido através da ADSE, freqARS a frequência obtida 

pela soma dos valores fornecidos pelas 5 ARS e freqext é a frequência extrapolada a partir do 

inquérito hospitalar, tal como definido na equação (1). Com a excepção dos exames de 

angiografia cardíaca e de angioplastia coronária, que foram obtidos diretamente da 

Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC), como explicado 

anteriormente. 

 

Ainda, e como dito anteriormente, os restantes exames efetuados através dos outros 

subsistemas de saúde (judicial, militar, etc) apenas representam 5% do número total de 

exames efetuados em Portugal, e como tal não foram considerados neste estudo. 

 

2.2. Avaliação das doses efectivas tipicas associadas a cada um dos exames ‘Top 20’ 

 

A dose efectiva típica recebida pelos pacientes para os exames „TOP 20‟ foi estimada em 

dois tempos a partir dos dados seguintes: 

 

1) Dados de dose média por tipo de exame e por sala de raios X, tirados de trabalhos 

académicos, estudos apresentados em conferências ou estudos publicados; 

2) Recolha de dados relevantes para a estimativa da dose paciente realizada através de 

um estudo piloto em algumas salas de raios X do país. 

 

Numa primeira fase, foram recolhidos os 30 estudos seguintes, que foram realizados entre 

2005 e 2010: 

1. 11 Trabalhos académicos provenientes da Escola Superior de Tecnologia da 

Saúde (ESTeS) de Lisboa; 

2. 10 Estudos provenientes da ESTeS de Coimbra (4 trabalhos apresentados em 

conferências e 7 trabalhos académicos); 

3. 4 Trabalhos académicos provenientes da Escola Superior de Saúde Ribeiro 

Sanches; 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

4. 2 Trabalhos apresentados em conferências e realizados no Instituto Português 

de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE; 

5. 1 Trabalho académico publicado, proveniente do Departamento de Física da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve; 

6. 1 Trabalho académico proveniente do Departamento de Física da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa; 

7. 1 Trabalho académico proveniente do Departamento de Física da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

 

Foi analisada a relevância de cada estudo para o propósito do projecto de acordo com os 

critérios definidos no RP 154 [5]. Apenas 11 estudos permitiram determinar o valor médio da 

dose paciente para o tipo de exame e para a unidade de radiologia de diagnóstico em estudo 

[9-19]. 

 

 

 

 

2.2.1 Estudo piloto de recolha de dados nas salas de raios X 

 

Numa segunda fase, foram elaboradas folhas de recolha de dados relevantes para a estimativa 

da dose paciente, conforme o tipo de exame, e foi efectuada a recolha de dados em diversas 

salas de raios X do país. 

 

Foram assim definidas quatro folhas de recolha de dados para o conjunto dos exames 

seguintes: 

1) Exames simples de radiografia (TOP 1 a 7, excluindo TOP 2); 

2) Exames de mamografia (TOP 2); 

3) Exames de radiografia com fluoroscopia (TOP 15 a 19) e exames de Angioplastia 

Coronária (TOP20); 

4) Exames de TC (TOP 8 a 14). 

 

As folhas de recolha dos dados foram elaboradas de acordo com as recomendações do RP 

154 [2], considerando ainda, as recomendações publicadas pela International Atomic Energy 

Agency no Technical Reports Series Nº457 [20] e as abordagens usadas noutros países, 

designadamente para estabelecer os níveis de referência de diagnóstico nacionais [21,22]. Os 

detalhes da metodologia usada constam de um relatório redigido pelo consórcio português e 

remetido ao consórcio europeu do projecto DDM2 em Dezembro de 2011 [23]. 

 

Os dados foram recolhidos em diversas salas de radiologia de diagnóstico de 8 hospitais 

públicos (3 na região Norte, 3 na região Centro, 1 na região Sul e 1 na Ilha da Madeira), 2 

hospitais privados da região Centro e 7 centros de saúde da região Sul. 

 

 

2.2.2 Estimativa da dose efectiva média por tipo de exame e da incerteza associada 

 

A dose efectiva média por tipo de exame e por incidência foi calculada a partir da média da 

dose efectiva obtida para cada sala de raios X. A dose efectiva para cada sala de raios X foi 

obtida a partir da dose paciente média e do coeficiente de conversão da dose paciente em 
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dose efectiva
1
. A dose paciente média foi calculada a partir da média da dose recebida por 

cada paciente incluído na amostra, sendo que a grandeza que caracteriza a dose paciente 

depende do tipo de exame. 

 

Assim o coeficiente de conversão que foi utilizado para converter a dose paciente em dose 

efectiva foi aquele recomendado no RP 154 [5], excepto para os exames simples de 

radiografia (TOP 1 a 7, excluindo TOP 2) em que foram usados os valores publicados pelo 

HPA [24] e para o exame de angioplastia coronária (TOP 20) em que foi usado o valor médio 

de 0,21 mSv / Gy.cm
2
 tirado da apresentação do Padovani [25]. 

 

Conforme a informação disponível nas unidades de raios X, a dose paciente foi determinada 

em termos de: 

1) Entrance Surface Dose (ESD, em mGy) ou Dose Area Product (DAP, em Gy.cm
2
) 

para os exames simples de radiografia (TOP 1 a 7, excluindo TOP 2); 

2) Incident Air Kerma (Ka,i, em mGy) ou Average Glandular Dose (AGD, em mGy) 

para os exames de mamografia (TOP 2); 

3) Dose Area Product (DAP, em Gy.cm
2
) acumulado durante o exame completo para os 

exames de radiografia com fluoroscopia (TOP 15 a 19) e para os exames de 

angioplastia coronária (TOP 20); 

4) Dose Length Product (DLP, em mGy.cm) para o exame completo de tomografia 

computorizada (TC) no caso dos exames de TC (TOP 8 a 14). 

 

Para cada tipo de exame radiológico „TOP 20‟, uma incerteza global relativa, com um nível 

de confiança de 95%, foi associada à estimativa da dose efectiva média de acordo com as 

recomendações do RP 154 [5]. A incerteza global relativa depende do número de unidades de 

raios X incluídas no estudo piloto para o tipo de exame em estudo e do grau de semelhança 

entre as condições de exposição simuladas para converter a dose paciente em dose efectiva e 

as condições de exposição realmente usadas na prática clínica na sala de radiologia em 

estudo. Assim, a incerteza global relativa combina a incerteza associada ao coeficiente de 

conversão usado para cada tipo de exame igual a  25% (os coeficientes de conversão foram 

tirados da literatura) e a incerteza associada ao tamanho da amostra. A incerteza global 

relativa foi fixada em  56% quando o número de unidades de raios X é entre 5 e 19 [5], e em 

 100% quando o número de unidades de radiologia  é inferior a 5 de acordo com as 

recomendações da Health Protection Agency (HPA) [25]. 

 

 

2.2.3 Estimativa da dose efectiva colectiva média anual e da dose per caput média anual 

 

A dose efectiva colectiva anual por tipo de exame foi calculada a partir da dose efectiva 

média por tipo de exame e dos dados de frequência para o ano de 2010. 

 

No caso específico do exame do tórax (TOP 1), a estatística do número de exames está 

disponível a partir de dois códigos: um código para o exame realizado com uma incidência 

postero-anterior (PA) e outro código para o exame realizado com duas incidências (PA e 

LAT, de lateral). Neste caso a dose efectiva colectiva, Stórax, foi calculada a partir da equação 

(3): 

 

                                                 
1
 Definição da publicação 60 da ICRP [26] em termos de factores de ponderação tecidulares. 
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   )(& LATthoraxPAthoraxLATPAthoraxPAthoraxPAthoraxthorax EENENS  
                    (3) 

 

Onde Ntórax-PA é a frequência do número de exames do tórax realizados com uma incidência 

PA, Ntórax-PA&LAT é a frequência do número de exames do tórax com duas incidências 

PA&LAT, Etórax-PA é a dose efectiva média obtida para o exame do tórax em PA e Etórax-LAT é 

a dose efectiva média obtida para o exame do tórax em LAT. 

 

A dose per caput média anual para cada exame „TOP 20‟ é calculada a partir da razão entre a 

dose efectiva colectiva média anual por tipo de exame e o tamanho da população portuguesa. 

A dose per caput média anual total devido aos exames de raios X „TOP 20‟ é a soma da dose 

per caput média anual por tipo de exame. 
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2.3. Medicina Nuclear 

 

Existem neste momento 32 centros de medicina nuclear em Portugal, cuja distribuição 

geográfica se encontra representada na Figura 1. 

 

  

 
Figura 1: Distribuição geográfica dos centros de medicina nuclear em Portugal, 

sobreposto sobre um mapa da densidade populacional do país (Instituto Nacional de 

Estatística). 

 

Os centros podem ser organizados por regiões geográficas, e dimensões: 

 

a) Região de Lisboa: 14 centros, dos quais 9 responderam ao inquérito e 4 não 

responderam, sendo que 1 dos não respondedores não possui casuística suficiente 

(abriu há menos de um ano); 

b) Região do Porto e restante Norte: 9 centros, dos quais 3 responderam, 4 não 

responderam, e 2 não possui casuística suficiente (abriu há menos de um ano); 

c) Região Centro: 7 centros, dos quais 4 responderam, 1 não respondeu, e 2 não possuem 

casuística suficiente (são de pequena dimensão); 

d) Região do Algarve: 1 centro, que respondeu; 

e) Ilha da Madeira: 1 centro, com pouca casuística (de pequena dimensão). 

 

A estes centros foi enviado um inquérito, que consistia no preenchimento da frequência anual 

e respectiva actividade média administrada, para a lista de exames (28 exames), que se 

encontra na Tabela 2. Esta lista de exames foi elaborada pelo projecto europeu DDM2: 

 

Grande Porto e restante Norte: 
- 3 centros responderam ao inquérito 

- 4 centros não responderam ao inquérito 

- 2 centros sem casuística (um centro com menos 
de um ano 
de existência, e outro que realiza poucos exames 
anualmente) 
 

Região do Centro: 
- 4 centros responderam ao inquérito 

- 1 centro não respondeu ao 
inquérito 

- 2 centros sem casuística (realizam 
poucos  
exames anualmente) 
 Grande Lisboa: 

- 9 centros responderam ao inquérito 

- 4 centros não responderam ao inquérito 

- 1 centro sem casuística (tem menos de um ano de 
existência) 
 

Região do Algarve: 
- 1 centro, que respondeu ao inquérito 

Ilha da Madeira: 
- 1 centro sem casuística 
 (realiza poucos exames 
anualmente) 
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Exame Radionuclido  Forma Química 

1 - Cintigrafia Óssea  
99m

Tc Medronato 

2 - Cintigrafia de Perfusão Miocárdio  
201

Tl Cloreto 

3 - Cintigrafia de Perfusão Miocárdio (Repouso) 
99m

Tc Tetrofosmina 

4 - Cintigrafia de Perfusão Miocárdio (Esforço) 
99m

Tc Tetrofosmina 

5 - Cintigrafia de Perfusão Miocárdio (Repouso) 
99m

Tc MIBI 

6 - Cintigrafia de Perfusão Miocárdio (Esforço) 
99m

Tc MIBI 

7 - Tomografia de Emissão de Positrões - Estudo 

Cardíaco (metabolismo) 
18

F FDG 

8 - Tomografia de Emissão de Positrões - Estudo 

Cardíaco (perfusão) 
15

O H2O 

9 - Tomografia de Emissão de Positrões - Estudo de 

Corpo Inteiro  
18

F FDG 

10 - Tomografia de Emissão de Positrões - Estudo de 

Corpo Inteiro com TC diagnóstico 
18

F FDG 

11 - Cintigrafia Corporal (Carcinoma diferenciado da 

tiroideia) 
131

I Iodeto 

12 - Cintigrafia da Tiroideia  
99m

Tc 
Pertecnetato de 

sódio 

13 - Estudo de Fixação na Tiroideia 
131

I Iodeto 

14 - Angiografia de Radionuclideos de 1ª passagem 
99m

Tc DTPA 

15 - Angiografia de Radionuclideos em Equilíbrio  
99m

Tc 
Pertecnetato de 

sódio 

16 - Tomografia Cerebral com Ligandos do 

Transportador da Dopamina   
123

I β – CIT 

17 - Tomografia Cerebral com Ligandos do 

Transportador da Dopamina   
123

I Ioflupano (Datscan) 

18 - Cintigrafia Pulmonar de Perfusão 
99m

Tc 
Macroagregados de 

Albumina (MAA) 

19 - Cintigrafia de Receptores de Somatostatina 

(Tumores Neuroendócrinos) 
111

In 
Pentatreótido 

(Octreoscan) 

20 - Cintigrafia Renal 
99m

Tc DMSA 

21 - Renograma 
99m

Tc MAG 3 

22 - Renograma 
99m

Tc DTPA 

23 - Cintigrafia das Paratiroideias 
99m

Tc MIBI 

24 - Cintigrafia de Perfusão Cerebral  
99m

Tc 
Exametazima 

(HMPAO) 

25 - Cintigrafia de Perfusão Cerebral  
99m

Tc ECD (Neurolite) 

26 - Cintigrafia para estudo de infecção/inflamação 
67

Ga Citrato de Gálio 

27 - Cintigrafia para estudo de infecção/inflamação 
99m

Tc 
Leucócitos 

Marcados (HMPAO) 

28 - Cintigrafia para estudo de infecção/inflamação 
99m

Tc 

Anticorpos 

monoclonais 

(Leukoscan) 

 

Tabela 2: Lista de exames que constava no inquérito realizado aos centros de medicina 

nuclear. 
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Ainda, informação adicional sobre outros exames que os centros achassem relevantes. 

Exames com, por exemplo, elevadas frequências, ou elevadas actividades administradas, 

poderiam ser adicionados.  

 

De uma amostra de 26 centros, com casuística suficiente (do total de 32 centros, 6 não 

possuem casuística), 19 responderam ao inquérito realizado, o que corresponde a uma taxa de 

resposta de 73%. 

 

2.3.1 - Tratamento dos dados relativos à Medicina Nuclear 

 

De forma a obter a dose efectiva por procedimento e a dose efectiva colectiva, procedeu-se à 

determinação da actividade média ponderada por procedimento x, Aavg(x),  
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Onde Ai é a actividade média para o centro i e o procedimento x, e freqi(x) a frequência anual 

do procedimento x no centro i. 

 

A dose per caput para cada procedimento pode ser determinada por,  
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onde D/caput(x) é a dose per caput para cada procedimento x, em mSv, Aavg(x) a actividade 

média ponderada por procedimento x, em MBq, tal como determinada na equação (4), que é 

multiplicada pelo somatório das frequências anuais relativas ao exame x, obtidas para todos 

os centros i, e ex é um factor de conversão da actividade em dose efectiva, em mSv/MBq, 

para o procedimento x, que depende do tipo de radiofármaco utilizado no procedimento. 

Estes factores de conversão podem ser encontrados nas publicações 53, 80 e 106 da 

International Commission on Radiological Protection (ICRP) [27-29]. 

 

A dose per caput total devido a todos os procedimentos de medicina nuclear, é depois 

simplesmente a soma da dose per caput obtida para cada procedimento x.  

 

Finalmente, como a nossa taxa de resposta foi de 73%, procedeu-se a uma extrapolação linear 

dos dados, utilizando como factor de extrapolação 1/0.73=1.37.  

 

As incertezas sobre a estimativa de dose efectiva por tipo de exame foram determinadas a 

partir do desvio padrão médio ponderado das actividades obtidas, ao qual foram aplicados os 

mesmos factores de conversão utilizados para as doses, constantes dos ICRPs 53, 80 e 106 

[12-14]. 
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3. RESULTADOS  

 

Os resultados obtidos foram compilados, e analisados, utilizando a metodologia referida na 

secção anterior, derivada da metodologia constante no relatório RP154. Em seguida, 

apresentamos alguns dos resultados principais que foram obtidos no nosso estudo.  

Exames radiológicos em medicina por mil 

habitantes (a partir dos 'Top 20')

73,96
4,17

119,23

242,54

63,22

396,38

Radiografia do tórax

Mamografia

Restante radiografia
convencional

Tomografia
computorizada

Exames cardíacos

Restantes exames

 
 

Figura 2: Exames radiológicos em medicina dividido por ‘grupos’, a partir dos 

resultados compilados para os exames ‘Top 20’ 

 

 

 

 

Na figura 2, é mostrada a frequência anual dos exames para 2010, agrupados em grandes 

grupos, 

 

 Radiografia do Tórax,  

 Mamografia,  

 Restante radiografia convencional,  

 Tomografia computorizada,  

 Exames cardíacos,  

 Restantes exames 

 

Podemos verificar que os exames de radiografia de tórax e de mamografia correspondem a 

mais de metade dos exames efectuados em Portugal. 
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Figura 3: Percentagem da dose colectiva total para a qual cada um dos exames ‘Top 20’ 

contribui 

 

A estimativa obtida para a dose colectiva total devido aos exames de radiologia do TOP 20 

foi de 0,96±0,68 mSv per caput. Na figura 3 estão representadas as diferentes contribuições, 

em percentagem, dos vários exames „Top 20‟ para a dose colectiva total. Pode-se verificar 

que os exames de tomografia computorizada (TC) são os que mais contribuem para a dose 

colectiva total. 

 

Dose colectiva na pop. portuguesa devido a 

exames de medicina nuclear

459,71; 54%

37,02; 4%

4,52; 1%

10,92; 1%

149,71; 18%

189,34; 22%

Ósseos

Cardíacos

Tiroideia

Pulmonares

Renais

Restantes

 
Figura 4: Dose colectiva na população portuguesa devido aos exames de medicina 

nuclear (em manSv, e percentagem do valor total) 

 

18,73

18,14

12,48

8,92

8,55

5,76

4,99

3,99

3,94

3,72

2,47

2,13

1,75

1,67

1,49

0,85

0,45

0,26

0,03

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

TC Toraco-abdómino-pélvico ou TC aorta torácica ou abdominal

TC Coluna

TC Abdómen

TC Tórax

TC Crânio-encefálica

Coluna Lombar Frente e Perfil

TC pélvica

Bacia e Anca Frente ou Anca Frente + Perfil 

Abdómen Frente

Tórax Frente (PA) e Perfil

Transito Esófago-gastro-duodenal

Angiografia Cardíaca

Angioplastia Coronária

Clister Opaco

Coluna Dorsal Frente e Perfil

Mamografia

Coluna Cervical Frente e Perfil

TC Pescoço

Urografia Intravenosa

percentagem da dose colectiva total (%)
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Para a medicina nuclear, dividimos os resultados obtidos para cada exames em grandes 

grupos: 

 Exames ósseos 

 Exames cardíacos 

 Exames renais 

 Exames pulmonares 

 Exames da tiroideia 

 Restantes exames 

 

Na figura 4, apresentamos os resultados obtidos no nosso estudo para a dose colectiva devido 

aos exames de medicina nuclear, divididos nos grupos referidos acima. Podemos constatar 

que os exames cardíacos correspondem a mais de 50% da dose colectiva total na população 

portuguesa. 

 

O valor da dose média anual total para a população portuguesa para o ano de 2010, devido a 

exames de medicina nuclear, foi estimado em 0,08±0,017 mSv per caput (ou 851,2±180,8 

manSv) e o valor relativo aos exames „TOP 20‟ foi estimado em 0,96±0,68 mSv per caput 

(ou 10164,4±7199,7 manSv). Isto corresponde a um valor aproximado de 1 mSv/caput (ou 

11000 manSv) de dose média anual total na população portuguesa devido a exames de 

radiodiagnostico, o que, de acordo com a classificação proposta no RP 154 coloca Portugal 

na categoria de países de exposição „média-elevada‟. 

 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

 

É evidente uma prevalência elevada de exames de tomografia computorizada, que contribuem 

em 74% para a dose efectiva colectiva total recebida pela população portuguesa devido aos 

exames de radiodiagnostico realizados em 2010. A frequência dos exames de mamografia é 

também consideravelmente elevada, contudo os dados recolhidos neste estudo não permitem 

concluir sobre as causas desta situação.  

 

O consórcio pretende dar continuidade às actividades desenvolvidas e apresentadas neste 

relatório, e pretende ainda aprimorar a metodologia utilizada, estudando mais do que apenas 

os exames „TOP 20‟ (cobrir todos os exames de radiodiagnóstico) e tentar obter taxas de 

resposta nos inquéritos mais elevadas.  

 

Finalmente, o consórcio gostaria de referir o facto do estudo por si realizado ser uma 

obrigação legal do Estado Português, no âmbito da legislação que publicou por força das 

Diretivas Comunitárias, acreditando no entanto o consórcio, que este tipo de exercício não só 

pode, como deve ser efectuado periodicamente em Portugal. 
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