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RESUMO 

 

Na última década estudos significativos foram realizados com o objetivo de unir a medicina 

nuclear a técnicas mais avançadas de imagiologia médica. Um dos exames que associa 

imagem computadorizada e um radionuclídeo para fins de diagnóstico é a PET-CT (do inglês 

Pósitron Emission Tomography – Computer Tomography).  O exame PET corresponde à 

radiação gama de alta energia com emissões de fótons de 511 keV e certa dispersão de raios-

x. Devido ao seu alto poder de ionização e a utilização de um radionuclídeo no paciente, a 

barreira de blindagem para a sala de exames e áreas de espera deve ser levada em 

consideração. Esta proteção deve abranger os pacientes, trabalhador e indivíduo do público. 

Para isso, as exigências nacionais da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN 

(CNEN-NE-3.01) para este assunto e recomendações da Comissão Internacional de Proteção 

Radiológica (ICRP) - 103 de 2007 que abrange instruções para proteção radiológica para a 

saúde humana e o meio ambiente contra os efeitos nocivos provocados pela exposição à 

radiação, devem ser levadas em consideração. As espessuras de blindagens para áreas 

controladas e adjacentes devem ser considerados quanto à instalação do equipamento PET-

CT. Porém, para que ocorra um projeto de instalação de um PET-CT exige-se a participação 

de tecnólogos, engenheiros e arquitetos para que juntos possam atender as exigências de 

proteção radiológicas a um baixo custo, viabilizando a sua instalação e manutenção em 

centros de medicina nuclear e hospitais. Os dados obtidos poderão fornecer uma ajuda prática 

para novos estudos na área e auxiliar em pesquisas futuras. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Cálculo de blindagem, CNEN, Proteção Radiológica, PET-TC, Medicina 

Nuclear, Radionuclideo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o propósito de aliar novas técnicas de obtenção de imagem ao uso dos radionuclídeos 

utilizados em medicina nuclear, que são considerados como fontes radioativas não seladas, 

associados a substâncias químicas específicas, que podem ser administrada ao paciente via 

oral, intravenosa ou por inalação. O estudo com PET-CT possibilita avaliar a fisiologia de um 

determinado órgão, e detectar mínimas alterações metabólicas celulares por dispor da 

tecnologia da tomografia computadorizada informa com riquezas de detalhes a estrutura 

analisada.  

 

Os tomógrafos PET usam a detecção de pósitrons para a projeção de imagens tomográficas. 

Seu princípio baseia-se captação da aniquilação sofrida pelos fótons de 511 keV no interior 

do corpo do paciente após a administração do radiofármaco, esses sinais são emitidos e 

captados por um anel de detectores instalados no próprio equipamento. No entanto, a 

radiação emitida no exame PET-CT corresponde à radiação gama de alta energia e certa 

dispersão de raios-x. De modo que, trabalhar com essas fontes de alta energia nos remete aos 

princípios de proteção radiológica: Tempo, distância e blindagem.  

 

Sabendo disso, as instalações de qualquer centro de medicina nuclear ou serviço de imagem 

devem ser devidamente blindados contra a radiação ionizante, na qual, é conseguida pela 

introdução de materiais absorvedores como: (aço, concreto, ou chumbo) que poderá impedir a 

passagem completa da radiação ionizante ou mesmo atenuar apenas uma proporção de 

radiação em doses menores que aquela correspondente aos limites autorizados. O objetivo 

deste trabalho é descrever os cálculos necessários para blindar um centro de medicina nuclear 

que instalará um equipamento de PET-CT e descrever como a participação de outros 

profissionais pode contribuir para um menor custo. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 BLINDAGEM 

 

A blindagem da fonte emissora de radiação ou mesmo a utilização de anteparos nos pacientes 

e trabalhadores tem com o objetivo de diminuir a dose absorvida, dado que grande parte da 

radiação ficará retida na barreira, garantem uma proteção ainda maior para aqueles 

envolvidos no manuseio de fontes radioativas (Medicina Nuclear) ou em aparelhos cujo seu 

princípio seja os raios X. Ainda assim, devem ser utilizados meios ou acessórios que 

contribuam para a limitação da dose como: colimadores, biombos, aventais e óculos 

pumbíferos [7]. 

 

A determinação do material a ser utilizado na blindagem e sua espessura dependem do tipo 

de dispositivo emissor de radiação (raios X, raios gama, partículas alfa, ou beta e nêutrons) e 

também da intensidade do feixe de radiação, porém deve ser levada em consideração a 

atividade do elemento radioativo, a potência do equipamento emissor de raios X e se o valor 

da dose depois da utilização da blindagem corresponde a níveis aceitáveis. 
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Para a realização dos cálculos de blindagem são levados em consideração alguns aspectos 

importantes como: escolha do material, tipo de radiação, números de pacientes atendidos por 

semana, atividade injetada no paciente, fatores de ocupação empregados, as direções de 

incidência do feixe, tempo de manuseio do material radioativo, dentre outros aspectos. 

2.2.  Cálculos de blindagens para raios gama 

 

Quando um feixe de raios gama monoenergéticos colimados atravessam um material 

absorvedor de radiação de espessura variável observa-se uma atenuação exponencial desses 

raios. O coeficiente linear de atenuação total é representado pelo μ, que pode ser representado 

pela probabilidade de um fóton ser removido do feixe por unidade de comprimento, uma vez 

que o processo de interação ocorrerá quanto mais espesso for o obstáculo [7]. A Lei de 

atenuação exponencial é representada pela expressão abaixo:
      

 

                                                                                                                                      

                                                I = I0 .e 
(-μ.x)

                                                                     (1) 

           . 

Onde:
 

I  é o número de fótons emitidos da radiação  transmitida;  

I0  é o número de fótons sem a presença do material absorvedor;  

µ  Coeficiente de atenuação linear; 

X= é a espessura do obstáculo; 

 

A lei da atenuação exponencial para o feixe incidente sugere que os fótons espalhados pelo 

efeito Compton são desviados do feixe transmitido na direção da detecção. Ou seja, sua 

característica essencial é que somente raios gama da fonte que não interagem com o meio 

podem ser detectados. Sendo assim, somente no caso de feixe colimado e espessura fina de 

blindagem, atendem aos requisitos conhecidos como boa geometria. 

Porém, em condições mais reais de geometria, feixe largo ou com blindagem grossa não leva 

em consideração os fótons espalhados e atinge o detector como radiação secundária. A Figura 

1 abaixo sinaliza uma situação mais real, onde mesmo os fótons espalhados atingem o 

detector. 

 

Figura 1: Absorção de raios  sob condições de geometria de feixe largo, mostrando que fótons espalhados 

também atingem o detector. 
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Como a Lei de atenuação exponencial apresenta algumas falhas devido aos erros que podem 

ocorrer devido a variação de densidade do material (ρ) absorvedor, obteve-se um novo 

coeficiente de atenuação, o massivo, μ/ρ, obtido com a variação da energia do elemento 

radioativo. Conforme a expressão a seguir: 

 

  

                                           

 

 

  I= I0 ₑ
[(-μ/ρ).ρ.x

                                                                               (2) 

 

                                                      

 

 

 

Os parâmetro que definem o grau de atenuação é o produto ρ.x (mg/cm
2
), uma vez que μ/ρ é 

praticamente constante para diversos materiais [7].  

 

 

2.2.1 Camada Semi-Redutora 

 

Uma maneira de calcular a blindagem é usando a camada semi-redutora (CSR) ou em inglês 

Half Value Layer (HVL), que corresponde a espessura do material absorvedor que reduz a 

intensidade do feixe de fóton pela metade, vale salientar que o fóton não pode ser totalmente 

atenuado através da blindagem. A partir da equação abaixo: 

 

 

                

 

   CSR= ln 2/ μ ou CSR=0,693/μ                                                                          (3)                                                    

 

 

 

 

O valor da camada semi-r  ut r  é f  i    t    ti  , p is   v   r       fi i  t   i   r μ    

vários materiais é tabelado. Conforme a tabela a seguir: 
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Tabela 1: Valores de CSR e TLV em (cm) para alguns materiais 

    Fonte: IAEA, Manual on Gamma Radiography, e NCRP. 

 

* valores aproximados obtidos para voltagem de pico de um tubo direcional para uso médico. 

 

 

2.1.2 Camada Deci-Redutora (CDR) ou (TLV) 

 

É a espessura particular do material absorvedor capaz de reduzir em 10 vezes a intensidade 

do fóton de radiação. Pode ser expressa por: 

 

                                              

 

                  TLV= 2, 30/μ                                                                                                        (4)                             
 

                                                                                        
 

2.1.3 Fator de Redução ou Atenuação 

 

Ainda outro parâmetro empregado para estimar a espessura do material de blindagem é o 

Fator de Redução, FR (ou fator de atenuação), definido pela expressão: Sugerindo que, para n 

camadas semi-redutoras (CSR): 

 

 

                FR = 2
n 

  OU
   

FR = I
0
/I 60                                                                                                                                  (5)                                                         

 

 

 

 

Fonte de 

Radiação 

Alumínio 

2,3g/cm
3 

HVL        TLV          

Chumbo 

12g/cm
3
 

HVL       TLV          

Concreto 

2,3g/ cm
3
 

HVL     TLV      

Aço 

7,8g/ cm
3
 

HVL      TLV           

Raios X100 

(KVp) 

10,24 34,00 0,026 0,087 1,65 5,42 - - 

Raios X 200 

(KVp) 

2,20 7,32 0,043 0,142 1,65 8,55 - - 

Raios X 250* 

(KVp) 

- - 0,088 0,29 2,59 0,94 - - 

Raios X 300* 

(KVp) 

- - 0,147 0,48 0,28 1,04 - - 

Raios X 400* 

(KVp) 

- - 0,25 0,83 0,31 1,09 - - 

Irídio 192 3,66 12,16 0,55 1,90 0,33 14,00 1,30 4,30 

Cobalto 60 5,36 17,80 1,10 4,00 4,30 20,30 2,00 2,70 

Césio 137 4,17 13,85 0,65 2,20 4,90 16,30 1,60 5,40 
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Ou ainda, para m camadas deci-redutoras (CDR): 

 

 

 

              FR= 10
m 

                                                                                                                    (6)                     

 

 

 

A espessura do material utilizado na blindagem, para um determinado fator de 

redução, FR, é dada por:  

 

 

 

               x = m. CDR ou x = n. CSR                                                                                     (7) 

 

 

 

 

2.1.4 Fator de Build-up 

 

Devido à capacidade de o detector registrar raios gama de feixe primário bem como de 

secundários, o valor de Build-up (B) ou valor de correção é inserido para que o somatório da 

radiação primária e secundária não seja maior do que o sinal obtido se fosse coletado onde 

houvesse boa geometria. 

O valor de B estima a intensidade de radiação espalhada. O fator de B depende da energia da 

radiação incidente, a espessura do material absorvedor e do coeficiente de atenuação, e pode 

ser representado pela expressão abaixo:  

 

 

 

                  I = I
0.

 B(x, E
γ)

 exp. [(-μ./ρ). ρ. x]                                                                          (8) 

 

 

 

O fator de Build-up pode ser estimado, com boa aproximação, por fórmulas semi-empíricas, 

como a fórmula de Taylor a seguir
7
. 

 

   

 

                (B (µ, x) = A1. exp. (-α1.µ.x ) + ( 1 – A1) . exp. (-α2.µ.x)                                    (9) 

  

 

 

Sendo, 

x - espessura do meio, em cm; 

µ - soma dos coeficientes de atenuação linear, em cm-1, obtido multiplicando-se o coeficiente 

de atenuação mássico; 

Indicado na (Tabela 2) pela densidade do respectivo meio. 
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Tabela 2: Coeficiente de atenuação mássico (cm
2
/g) 

 

Material Energia gama em MeV 

 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,25 1,50 

Chumbo 0, 208 0, 145 0, 114 0, 0836 0, 0684 0, 0569 0, 0512 

Ar 0, 0953 0, 0868 0, 0804 0, 0706 0, 0655 0, 0567 0, 0517 

Concreto 0, 0954 0, 0870 0, 0804 0, 0706 0, 0635 0, 0567 0, 0517 

Pele 0, 1000 0, 0936 0, 0867 0, 0761 0, 1683 0, 0600 0, 0556 

Fonte: Xavier (2006). 

 

 

Os  ív is A1, α1   α2 , qu  sã     fi i  t s   píri  s   v ri      fu çã        rgi       

tipo de material de blindagem, estão descritos a seguir.  

 

 

 

 

Tabela 3: Constantes do Fator de Buil-up, para diversos meios 

 

Material Energia (MeV) A1 α 1 α 2 

Água  0,5  

1,0 

2,0 

100,845 

19,601 

12,612 

0,12687 

0,09037 

0,05320 

-0,10925 

-0,02522 

0,01932 

Concreto 0,5 

1,0 

2,0 

38,225 

25,502 

18,089 

0,14824 

0,07230 

0,04250 

-0,10579 

-0,01843 

0,00849 

Alumínio 0,5 

1,0 

2,0 

38,911 

28,782 

16,981 

0,10015 

0,06820 

0,04588 

-0,06312 

-0,02973 

0,02721 

Ferro 0,5 

1,0 

2,0 

31,379 

24,957 

17,622 

0,06842 

0,06086 

0,04627 

-0,03742 

-0,02463 

0,00526 

Chumbo 0,5 

1,0 

2,0 

1,677 

2,984 

5,421 

0,03084 

0,03503 

0,03482 

0,30941 

0,13486 

0,04379 

Fonte: Xavier (2006). 

 

 

No caso em que o fator de Build up não for utilizado a taxa de exposição é dada da seguinte 

maneira: 

 

                                                

 

                                                   

                                                 X = Γ A/ 
2 

(R/h)                                                                   (10)                                                                                                                       
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E á taxa de dose no ar por: 

 

                                                             

                                        D = 0, 86. X                                                                    (11) 
 

                           

 

 

Para fontes pontuais, uma maneira de calcular a taxa de Dose pode ser aplicando uma 

constante específica da radiação gama, o gamão (Γ) tabela (4). 

 

 

 

 

Tabela 4: Constantes Específicas de Radiação Gama (Gamão) 

 

RADIONUCLÍDEO  GAMÃO - (R.m
2 

) / (Ci.h)  

Sódio-22  1,20  

Sódio-24  1,84  

Cobalto-57  0,09  

Cobalto-60  1,32  

Tecnécio-99m  0,06  

Iodo-125  0,004  

Iodo-131  0,22  

Césio-137  0,33  

Irídio-192  0,48  

Rádio-226 *  0,82  

Fonte: [Xavier 2006]. *fonte envolta por 0,5 mm de platina.  

 

 

2.2 NORMAS INTERNACIONAIS E NACIONAIS 

 

Com o objetivo de estabelecer limites para a exposição à radiação ionizante para os: 

Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOEs), pacientes e públicos em geral, normas 

internacionais e nacionais foram criadas para controlar e delimitar a exposição à radiação 

ionizante. Na qual, a Internacional Commission on Radiological Protection (ICRP) 103 de 

2007, abrangem recomendações de proteção radiológica para a saúde humana e o meio 

ambiente contra os efeitos nocivos provocados pela exposição à radiação. No Brasil, a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e a portaria do Ministério da Saúde, N° 453 

regula o uso das radiações em radiodiagnóstico médico e odontológico, tais órgãos levam em 

consideração os princípios regidos nas ICRPs. Na ICRP-103 (2007), estabelece que a 

exposição ocupacional de dose efetiva não deve ultrapassar 20 mSv por ano, num limite de 

tempo de 5 anos, e que, esta não ultrapasse 50mSv em nenhum único ano. Com respeito ao 

cristalino, é recomendado um limite de dose equivalente anual de 150 mSv, com o objetivo 
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de evitar os efeitos determinísticos, efeitos esses, causados  pela irradiação total ou localizada 

de um tecido, gerando um certo grau de morte celular não compensado pela reposição ou 

reparo ao dano, com prejuízos detectáveis no funcionamento do tecido ou órgão. Para 

exposições localizadas, na pele o limite recomendado e de 500 mSv por ano, independente da 

área exposta. Esse limite também pode ser aplicado para as extremidades como tecidos das 

mãos e pés. [6] 

 

No Brasil, a (CNEN), que por meio da norma CNEN-NE-3.01- Diretrizes Básicas de 

Radioproteção de Agosto de 1988 estabelecia para o trabalhador os limites primários anuais 

de dose efetiva de 50 mSv, dose equivalente para pele de 500mSv, dose equivalente para o 

cristalino de 150 mSv, dose equivalente para extremidades de 500mSv e para o individuo do 

público de 1 mSv. Porém, em uma revisão desta norma, feita em Janeiro de 2005 foi 

estabelecido que o limite de dose efetiva para trabalhadores passaria a ser 20 mSv anuais, 

sem nenhuma alteração quanto aos demais limites estabelecidos na publicação destas 

diretrizes [2]. 

 

Para garantir que essas normas sejam seguidas é necessário que um serviço de radioproteção 

seja atuante, com o objetivo de garantir a seguridade de todos nas dependências do centro de 

medicina nuclear. Um serviço de radioproteção baseia-se no princípio de que as exposições a 

radiação e os riscos associados devem ser tão reduzidos quanto razoavelmente exeqüível 

(ALARA- As Low As Reasonably Achievable), levando-se em consideração fatores social e 

econômico [4]. 

 

 

2.2.1 O F-18 FDG usado em  PET-CT 

 

Fludesoxiglicose (
18

F) ou 
18

FDG é um radiofármaco utilizado para diagnóstico, estadiamento 

e avaliação terapêutica a partir de imagens PET. Ao contrário de técnicas tradicionais de 

imagens, baseadas em alterações anatômicas, as imagens PET obtidas com 
18

FDG permitem a 

avaliação de alterações metabólicas precoces a partir da avaliação do consumo de glicose nos 

tecidos.  

 

O
18

FDG possui uma emissão de fótons de energia de 511 keV e meia vida de 110 minutos. A 

FDG-
18

F é uma molécula análoga da glicose, tem como principal aplicação na cardiologia a 

pesquisa de viabilidade miocárdica. Muito utilizada na cintilografia cerebral e numa 

variedade de tumores em todo corpo. Ela também se concentra em muitos tumores 

metabolicamente ativos isso a torna um execelente agente de diagnóstico para um grande 

número de câncer. A quantidade administrada de F
18

 FDG varia de acordo com a massa do 

paciente, a duração do tempo de absorção, e a maneira em que as imagens serão obtidas 2D 

ou 3D. Sugere-se o uso de F
18 

FDG em torno de 15mCi com tempo de absorção de 60mim. 

 

Paciente posicionado para a realização do exame com PET-CT produz a 1m uma taxa de dose 

correspondente a 30 mSv/h tendo por base a administração de 15mCi de F
18

 FDG. Em uma 

cliníca movimentada a taxa de dose recebida por um tecnólogo em uma hora de atendimento 

a pacientes com tratamento com F
18

 FDG pode chegar a mais de 7,5 mSv por ano. Uma 

maneira de reduzir essa taxa de exposição é aumentar a rotatividade de tecnólogos e da 

equipe médica no atendimento dos pacientes tratados om o F
18

 FDG. A blindagem requerida 

para o CT( Tomografia Computadorizada) emissor de raios x é menor do que para PET que é 
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emissora de raios gama com fótons de 511 keV. Por isso, é improvável o uso de blindagem 

adicional para o componente CT. [1]. 

 

 

2.2.2 IMPORTÂNCIA DE MULTI-PROFISSIONAIS NO PROCESSO DE 

INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO 

 

 

A primeira etapa para implementação de um serviço de medicina nuclear é a escolha e 

aquisição dos equipamentos que comporão o serviço de imagem. A próxima etapa é a 

elaboração do Projeto de Blindagem, é a parte central do Relatório Preliminar de Análise de 

Segurança (RPAS). Esse documento é um dos que devem ser apresentados à CORAD/CNEN 

para que o serviço obtenha os registros e autorizações necessárias ao seu funcionamento. 

Aprovado o RPAS, a CORAD/CNEN emite uma autorização para construção (ou 

modificação) e o serviço pode iniciar as obras físicas para receber as máquinas. Depois da 

construção, da instalação dos equipamentos e dos testes de aceitação dos mesmos, deve-se 

apresentar o Relatório Final de Análise de Segurança (RFAS) - Plano de Radioproteção que, 

se aprovado, habilitará a operação dos equipamentos e o início do funcionamento do serviço. 

 

O grupo encarregado do projeto e construção é composto por: Serviço Contratante, Médico 

Radioterapeuta, Arquiteto, Físico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro 

Mecânico, Construtor e Vendedor dos Equipamentos. Para assegurar que o processo 

transcorra sem problemas é vital que a interação entre todos os profissionais seja objetiva e 

permanente. A participação de um tecnólogo, ou seja, o profissional que poderá atuar na 

operação do equipamento é indispensável devido ao  seu conhecimento tecnólogico do 

funcionamento de vários equipamentos que utilizam fontes radioativas seladas ou não 

seladas, isso poderá contribuir para uma melhor instalção do equipamento. Quando ocorre um 

bom planejamento, dede a escolha dos materiais de blindagem e dos serviços que a cliníca irá 

oferecer ao público o custo será diminuído.[9].
 

 

 

3. CONCLUSÕES 

 

Os parâmetros de blindagem utilizados para instalações de equipamentos como o PET-CT 

são diferentes dos demais equipamentos de diagnóstico por imagem. Isso se deve a sua 

elevada energia de radiação e do processo de aniquilação dos fótons, tornando os pacientes 

uma constante fonte radioativa, fato este, que deve ser levado em consideração por todos os 

envolvidos na criação do processo de implementação desses equipamentos. Pois, o 

planejamento cuidadoso com participação de Engenheiros, Físicos médicos, Arquitetos, 

Tecnólogo em Radiologia e outros profissionais da área são necessários para produzir um 

projeto eficaz contra os efeitos nocivos da radiação mantendo os padrões de segurança.  
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