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RESUMO 

 
Em medicina nuclear, trabalhadores diretamente envolvidos nos exames são constantemente expostos à radiação 

ionizante. O procedimento de administração do radiofármaco no paciente é um dos momentos mais críticos de 

exposição, e em exames de cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) ele se repete nas etapas de repouso e 

esforço cardíaco. Neste estudo, utilizaram-se um detector Geiger-Mueller para medir as doses da radiação 

ocupacional durante a administração do tecnécio-99m-sestamibi nos exames de CPM. Na avaliação, 

discriminaram-se as etapas do exame e relacionaram-se o tempo de experiência profissional às doses medidas no 

repouso. Acompanharam-se 110 procedimentos de repouso (55 realizados por profissionais com mais de 5 anos 

de experiência e 55 realizados por profissionais com menos de 1 ano de experiência) e 55 procedimentos de 

esforço. Os resultados do repouso mostraram que o tempo de procedimento e a dose estão relacionados à 

experiência do trabalhador. Os trabalhadores mais experientes foram mais rápidos (média: 43 ± 16 contra 67 ± 

25 segundos/procedimento) e, consequentemente, receberam doses menores (média: 0,57 ± 0,16 contra 0,80 ± 

0,24 µSv/procedimento), ambos com significância estatística (p < 0.001). Na etapa de esforço, verificaram-se 

procedimentos mais duradouros (média: 19 ± 2 minutos/procedimento), que resultaram em doses maiores 

(média: 3,0 ± 0,6 µSv/procedimento). Quando projetadas para um ano, as doses no repouso (média geral) e no 

esforço representaram, respectivamente, 8% e 35% do limite anual (20 mSv). Concluiu-se que é importante 

utilizar equipamentos de proteção individual para atenuar a radiação, e que a experiência profissional pode 

contribuir na redução das doses. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A doença arterial coronariana (DAC), caracterizada pelo estreitamento dos vasos sanguíneos 

que suprem o coração, é a principal causa de mortalidade na Europa
1
 e nos Estados Unidos

2
. 

No Brasil, a DAC é a segunda causa cardiovascular de morte, mas a primeira em São Paulo, 

estado e capital, e em outras poucas capitais
3
. Assim, é importante que a DAC seja detectada 

precocemente, em fase anterior às manifestações clínicas e às complicações conhecidas, pois 

é possível evitar a progressão da doença ou mesmo promover a sua regressão, atuando sobre 

os fatores de risco passíveis de modificação. Entre os vários fatores de riscos existentes e bem 

estabelecidos na literatura médica destacam-se o diabetes mellitus, a hipertensão arterial 

sistêmica, o tabagismo, a dislipidemia, o estresse, o sedentarismo, o processo de 

envelhecimento e o sexo do paciente, entre outros
4
. 

 

A medicina nuclear cardiológica, nos seus mais de 30 anos de experiência em uso clínico, 

tornou-se uma ferramenta segura e eficaz na avaliação diagnóstica e prognóstica da doença 

arterial coronariana
5
. Existem vários procedimentos cintilográficos para o diagnóstico e o 

acompanhamento evolutivo das doenças cardíacas, os quais constituem cerca de 40% do total 

de exames realizados em medicina nuclear, mas a aplicação mais simples e frequente é a 

cintilografia de perfusão miocárdica (CPM)
2
. A CPM é uma técnica de imagem não invasiva, 

bem estabelecida, que permite identificar alterações na perfusão miocárdica regional. Estudos 

evidenciaram a eficácia e a melhor relação custo-efetividade da CPM no diagnóstico e 

tratamento de angina e infarto do miocárdio, mostrando também que a CPM é mais precisa 

do que o eletrocardiograma (ECG) de esforço na detecção de isquemia do miocárdio e a 

técnica mais poderosa na previsão de futuros eventos coronarianos
1
.  

 

Embora a CPM seja considerada clinicamente segura, seus procedimentos, assim como todos 

os outros procedimentos de um seviço de medicina nuclear, exigem cuidados essenciais em 

relação à proteção radiológica. Esta não visa apenas o paciente, mas também o público em 

geral, o meio ambiente e, principalmente, os trabalhadores que estão expostos diariamente 

aos riscos provenientes da radiação ionizante. Além da justificação e da otimização das 

práticas que envolvem a exposição à radiação ionizante, a proteção radiológica tem como 

princípio básico a limitação da dose individual. De acordo com a legislação brasileira, a dose 

efetiva em um indivíduo ocupacionalmente exposto não deve execeder 20 mili-sievert (mSv) 

em uma média de cinco anos consecutivos, nem 50 mSv em um único ano
6
. A fim de garantir 

a proteção radiológica, todo serviço de medicina nuclear deve estar equipado, entre outros, 

com um monitor de taxa de exposição, que deve ser calibrado bienalmente por um laboratório 

credenciado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
7
. 

 

O exame de CPM tem como conceito básico a administração intravenosa de um radiofármaco 

no paciente, de modo que o fármaco tenha afinidade com as céluas miocárdicas para que o 

radionuclídeo chegue ao miocárdio por meio da corrente sanguínea. Assim, a cintilografia 

pode ser vista como um mapa da perfusão miocárdica regional a partir dos fótons gama 

emitidos pelo radionuclídeo e captados pelo detector de um equipamento chamado câmara de 

cintilação, também conhecido por gama câmara. Nos Estados Unidos, a FDA (food and drug 

administration) já aprovou quatro radiofármacos para aplicação clínica em cardiologia 

nuclear: o cloreto de tálio-201, o tecnécio-99m-sestamibi, o tecnécio-99m-tetrofosmim e o 

tecnécio-99m-teboroxime, sem contar aqueles para aplicação em PET (positron emission 

tomography)
2
.  

 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

O procedimento para a CPM é tipicamente dividido em duas etapas: a primeira em que a 

cintilografia é obtida com o paciente em repouso, e a segunda em que a cintilografia é obtida 

após o paciente ser submetido a um teste de esforço físico ou estresse farmacológico. O 

esforço físico, realizado geralmente em uma esteira ergométrica, provoca modificações no 

funcionamento do sistema cardiovascular, tais como aumento na frequência cardíaca, 

aumento na pressão arterial sistólica, aumento no consumo de oxigênio e aumento nos débtos 

cardíaco e coronariano, possibilitando identificar regiões estenóticas em que não há 

incremento de fluxo na mesma proporção em que ocorre nas regiões normais
8
. 

Alternativamente ao teste de esforço físico, há o teste de estresse farmacológico com 

dipiridamol ou adenosina, indicado aos pacientes que possuem limitações e são incapazes de 

atingir os níveis de esforço adequados para o exame. Ambos, dipiridamol e adenosina, são 

agentes vasodilatadores capazes de provocar um aumento em cerca de 4 vezes no fluxo 

coronariano normal, além de aumentar a frequência cardíaca e reduzir moderadamente a 

pressão sistólica
2,8

. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo foi realizado em uma clínica privada de medicina nuclear, onde são 

realizados exames cintilográficos exclusivamente cardiológicos, com uma média de 50 

pacientes por semana.  

 

A avaliação das doses ocupacionais foi feita a partir do acompanhamento de 165 

procedimentos de administração intravenosa do radiofármaco tecnécio-99m-sestamibi nos 

pacientes que foram submetidos ao exame de cintilografia de perfusão miocárdica. Desses 

165 procedimentos, 110 faziam parte da primeira etapa (de repouso) e 55 da segunda etapa 

(de esforço cardíaco ou estresse farmacológico), não necessariamente dos mesmos pacientes. 

Dos 110 procedimentos da etapa de repouso, 55 foram realizados por profissionais com mais 

de 5 anos de experiência no serviço, e os outros 55 foram realizados por profissionais com 

menos de 1 ano de experiência. Por motivos de simplificação, a segunda etapa do exame é 

chamada, neste estudo, de esforço, independentemente se foi realizada por teste de esforço 

físico ou estresse farmacológico. Para as medidas, utilizou-se um monitor de radiação do tipo 

Geiger-Mueller (MRA/MIR-7028), devidamente calibrado, no modo “dose equivalente 

acumulada (µSv)”. 

 

Durante a fase de repouso cardíaco, as medidas foram feitas considerando apenas o tempo 

entre a retirada da seringa contendo o radiofármaco de sua blindagem até o seu descarte em 

outro recipiente blindado, após a administração. Entretanto, durante a fase de esforço 

cardíaco, as medidas foram realizadas considerando desde a entrada do paciente na sala de 

ergometria, até a saída do mesmo. Isso foi feito pelo fato do serviço utilizar o protocolo de 

um dia (realização das duas etapas no mesmo dia), de modo que o paciente, ao entrar na sala 

para a realização da etapa de esforço, já tenha sido submetido à fase de repouso e já ser um 

emissor de radiação devido ao radiofármaco administrado na primeira etapa ainda estar 

presente no interior de seu corpo.  

 

Na tentativa de medir os valores mais reais possíveis, posicionou-se o monitor de radiação ao 

lado da região torácica do profissional encarregado pela administração do radiofármaco, e 

acompanharam-se os movimentos do mesmo. Assim, as medidas não contabilizaram a 

atenuação da radiação por equipamentos de proteção individual, tais como avental e protetor 
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de tireóide plumbíferos, que possam eventualmente ter sido utilizados pelo profissional. 

Entretanto, os equipamentos de proteção coletiva, tais como a maleta blindada para o 

transporte de seringas e o recipiente blindado para o descarte das mesmas, foram 

considerados automaticamente.   

 

Foram excluídos deste estudo os procedimentos em que foi necessário administrar uma dose 

de radiofármaco com atividade maior do que o valor padrão, devido ao alto índice de massa 

corpórea (IMC) do paciente (IMC > 36), ou que houve infiltração (ou extravasamento) do 

radiofármaco no paciente durante a administração do mesmo. 

 

Foram medidos os valores da radiação de fundo (BG, do inglês background) nos ambientes 

das medidas para que fossem considerados e subtraídos.   

 

A análise de significância estatística, quando necessária, foi feita por meio do Teste Z, 

utilizando o software computacional BioEstat
9
. 

 

2.1. Protocolo Clínico: 

 

 

 Tipo de protocolo: um dia*  

 Administração: intravenosa 

 Atividade: 10 mCi (repouso) e 30 mCi (esforço)*  

 Teste: Esforço físico (esteira ergométrica) ou estresse farmacológico (dipiridamol) 

 Tempo pós-dose para início da imagem em repouso: 60 minutos 

 Tempo pós-dose para início da imagem após esforço físico: 30 minutos 

 Tempo pós-dose para início da imagem após estresse farmacológico: 60 minutos 

 Imagem: tomográfica (SPECT - single photon emission computed tomography) 

 Arco: 180º (de -45º – oblíqua anterior direita – até +135º – oblíqua posterior esquerda) 

 Posição do paciente: supina com o braço esquerdo levantado 

 Projeções: 60 (passos de 3º) 

 Tempo de aquisição da imagem: 12 minutos (repouso) e 15 minutos (esforço) 

 Matriz: 64 x 64 

 Colimador: alta resolução 

*Exceto para pacientes com IMC > 36. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

 

Em todos os valores de dose apresentados neste estudo, foram considerados e subtraídos os 

valores da radiação de fundo.  

 

3.1. Etapa de Repouso Cardíaco: 

 

 

Na etapa de repouso, a distribuição das doses ocupacionais em função do tempo de 

procedimento teve um comportamento razoavelmente linear conforme o esperado (Fig. 1). 
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Figura 1. Valores das doses em função do tempo de procedimento (repouso cardíaco) 

 

 

 

Durante esta etapa, verificou-se que os procedimentos de administração do radiofármaco 

demandam tempos geralmente inferiores ao minuto, proporcionando níveis de dose 

ocupacionais relativamente baixos, que raramente ultrapassam 1,0 μSv por procedimento. 

 

 

 

Tabela 1. Valores obtidos na administração do radiofármaco da etapa de repouso. 

 
Experiência dos 

trabalhadores no serviço 

Tempo de duração do 

procedimento (segundos) 

Dose Equivalente durante o 

procedimento (µSv) 

  Valor Médio ± Desvio Padrão 

indiscriminada (todos) 55 ± 24 0,69 ± 0,23 

> 5 anos 43 ± 16 0,57 ± 0,16 

< 1 ano 67 ± 25 0,80 ± 0,24 

  Mínimo - Máximo 

indiscriminada (todos) 26 - 115 0,32 - 1,33 

> 5 anos 27 - 103 0,32 - 1,03 

< 1 ano 26 - 115 0,37 - 1,33 

 

 

 

Ao considerar a experiência profissional para a realização desses procedimentos, observou-se 

que os trabalhadores mais experientes foram 1,6 vezes mais rápidos e receberam doses 1,4 

vezes menores do que os menos experientes. A diferença entre os tempos médios de 

procedimento no intervalo de confiança (IC) de 95% foi de 24 segundos, com significância 

estatística (p < 0.0001). A diferença entre as doses médias foi de 0,23 μSv por procedimento 

(IC = 95%; p < 0.0001). 
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Figura 2. Tempos médios (linha), desvios padrão (caixa) e mínimos e máximos (barra) 

 

 

 

 
 

Figura 3. Doses médias (linha), desvios padrão (caixa) e mínimos e máximos (barra) 
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A distribuição das doses apresentada na Figura 4 mostra claramente uma frequência maior de 

valores baixos ocorrendo nos procedimentos realizados pelos trabalhadores mais experientes. 
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Figura 4. Distribuição das doses discriminada pelo tempo de experiência dos 

trabalhadores (repouso cardíaco) 

 

 

 

Embora os valores das doses por procedimento possam ser considerados baixos, é importante 

lembrar que no serviço avaliado é realizada uma média de 50 exames por semana. Assim, em 

um cálculo com projeção para o período de um ano (considerando apenas os dias de 

trabalho), a dose média acumulada se torna equivalente a 8% do limite estabelecido na 

legislação brasileira para uma média de cinco anos consecutivos, podendo chegar a um 

máximo de 15% desse mesmo limite (Tabela 2). 

 

 

 

Tabela 2. Projeção, para um ano, da dose acumulada na administração do 

radiofármaco para a etapa de repouso cardíaco. 

 
Experiência dos 

trabalhadores no serviço  

Tempo de procedimento 

acumulado em um ano (horas) 

Dose Equivalente acumulada 

em um ano (mSv) 

  Valor Médio ± Desvio Padrão 

indiscriminada (todos) 35 ± 15 1,6 ± 0,5 

> 5 anos 27 ± 10 1,3 ± 0,4 

< 1 ano 43 ± 16 1,8 ± 0,6 

  Mínimo - Máximo 

indiscriminada (todos) 17 - 73 0,73 - 3,05 

> 5 anos 17 - 66 0,73 - 2,36 

< 1 ano 17 - 73 0,85 - 3,05 
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3.2. Etapa de Esforço Cardíaco: 

 

O procedimento para a administração do radiofármaco na etapa de esforço foi, em média, 21 

vezes mais demorado do que aquele da etapa de repouso. Isto se deve a vários 

subprocedimentos que são necessários, tais como a fixação de eletrodos junto ao corpo do 

paciente para o monitoramento por meio do ECG; a punção venosa com instalação de soro 

fisiológico para manter a veia; a realização do teste de esforço físico na esteira até o paciente 

atingir seu pico máximo de esforço ou a injeção de dipiridamol para atingir o estresse 

cardiológico; a injeção de aminofilina para reverter os efeitos do dipiridamol (quando este é 

utilizado); entre outros. Com isso, as doses médias nessa etapa foram 4,3 vezes maiores do 

que aquelas da etapa de repouso. 

 

Ao calcular a projeção para o período de um ano, os valores de dose dessa etapa se tornaram 

ainda mais significativos, equivalendo em média 35% do limite estabelecido na legislação 

brasileira para uma média de cinco anos consecutivos, e podendo chegar a um máximo de 

48% desse mesmo limite (Tabela 3).  

 

 

 

Tabela 3. Valores obtidos na administração do radiofármaco da etapa de esforço. 

 

  
Procedimento Projeção para um ano 

Tempo (minutos) Dose (μSv) Tempo (dias) Dose (mSv) 

Valor Médio ± D.P. 19 ± 2 3,0 ± 0,6 30 ± 3 7 ± 1 

Mínimo - Máximo 15,6 - 25,2 2,0 - 4,1 25 - 40 4,6 - 9,5 

 

 

 

Nessa etapa, a relação entre a dose e o tempo de procedimento não foi exatamente linear (Fig. 

5). Isso se deve a inconstância no nível de exposição e na distância do profissional ao 

paciente durante todo o procedimento.  
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Figura 5. Valores das doses em função do tempo de procedimento (esforço cardíaco) 
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Para os possíveis casos em que as administrações dos radiofármacos são realizadas, em 

ambas as etapas, por um mesmo profissional, a soma das doses obtidas nesses procedimentos, 

projetada para o período de um ano, passa a representar 45%, podendo chegar ao máximo de 

63% (Tabela 4).    

       

 

 

Tabela 4. Projeção, para um ano, da soma dos valores de dose obtidos nos 

procedimentos de administração do radiofármaco das etapas de repouso e esforço. 

 

  
Projeção da soma das doses 

(mSv) 

Percentual do limite de dose 

individual - 20 mSv 

Valor Médio ± Desvio Padrão 9 ± 2 45% 

Mínimo / Máximo 5,6 / 12,6 28% / 63% 

 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

 

Os resultados mostraram que as doses de radiação à que estão expostos os trabalhadores 

durante os procedimentos de administração do radiofármaco são significativas quando 

comparadas ao limite de dose individual estabelecido na legislação brasileira. Portanto, a 

utilização de equipamentos de proteção individual que atenuam a radiação, tais como avental 

e protetor de tireóide plumbíferos, é de extrema importância durante a realização desses 

procedimentos, principalmente na etapa de esforço cardíaco.  

 

Outro fator que se mostrou eficiente na contribuição para a redução das doses foi o tempo de 

experiência dos trabalhadores na execução dos procedimentos. 

 

Os valores das doses ocupacionais projetados neste estudo para o período de um ano seriam 

alcançados se o procedimento fosse sempre realizado pelo mesmo trabalhador. Portanto, um 

rodízio de trabalhadores na execução dos vários procedimentos envolvidos no exame pode 

ser eficaz no controle, e até mesmo na redução, das doses individuais.   

 

Visto que além da administração de radiofármacos há outros procedimentos em que os 

trabalhadores são expostos à radiação, recomenda-se que trabalhos futuros sejam feitos para 

avaliar as doses ocupacionais atribuídas aos demais procedimentos envolvidos no exame, tais 

como a eluição do gerador, o fracionamento das doses, a entrada na sala de espera para 

chamar os pacientes injetados, e a permanência próxima ao paciente durante a aquisição das 

imagens. 

 

Sugere-se também que o estudo relacionando a experiência profissional ao tempo de 

realização dos procedimentos e às doses ocupacionais seja repetido para o procedimento de 

administração do radiofármaco na etapa de esforço cardíaco, assim como para os outros 

diversos procedimentos envolvidos no exame e citados acima.   
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