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RESUMO

O  uso  de  radionuclídeos  na  prática  médica,  seja  para  diagnóstico  ou  para  terapia,  tem  apresentado  um 
crescimento nos últimos anos devido a introdução dos novos radiofármacos e novos equipamentos. Este estudo 
visa analisar os procedimentos diagnósticos em medicina nuclear no Estado de Pernambuco a fim de fornecer 
subsídios para estabelecer os níveis de referência no Brasil. Para este estudo, foi realizado um levantamento de 
dados em sete clínicas de Medicina Nuclear na capital pernambucana no período de 2000 a 2004, incluindo 
freqüência dos exames, atividades administradas e idade e sexo dos pacientes. Esses dados foram agrupados de 
acordo com o formulário da UNSCEAR. Foi utilizado o censo do IBGE para obter o número de habitantes no 
estado de Pernambuco. Baseado na ICRP-60, foram efetuados os cálculos da dose efetiva (E) e dose efetiva 
coletiva (Ecol). Os resultados mostraram que o número total  de exames no período foi de 93.452 exames, a 
freqüência de exames por 1000 habitantes é de 2,36, aumentando em relação ao último estudo realizado no 
estado  no  período  de  1990-1998.  A cintilografia  cardiovascular  tem o  maior  percentual  de  exames  (50%), 
seguido da cintilografia óssea (22%) e pulmonar (7%). O tecnécio 99m é o radionuclídeo mais utilizado, porém 
o número de exames que utilizam o iodo 131 diminuiu para 3,6% do total. A dose efetiva (E) coletiva anual é de 
1.832,3 homem-Sv, a E média por paciente é de 98 mSv e a E média por pessoa é de 0,22 mSv, se apresentando 
mais elevadas que a de outros países.

1. INTRODUÇÃO

A utilização das radiações ionizantes é muito vasta tendo como uma de suas aplicações o diagnóstico 
através de imagens, como os realizados pela Medicina Nuclear. Os radioisótopos são utilizados como 
traçadores,  que se  limitam às  substâncias  pertencentes  ao sistema biológico ou que imitam essas 
substâncias [1]. Apesar dos benefícios gerados pelas radiações ionizantes na Medicina Nuclear, é fato 
que o uso incorreto das radiações pode provocar lesões ao organismo humano. Sendo assim, há uma 
necessidade contínua de analisar as freqüências, doses e orientações em procedimentos médicos que 
envolvam radiação [2].

Diversos trabalhos têm usado um parâmetro para avaliar o detrimento causado pelo uso da radiação, 
em fins médicos, ao indivíduo e à população. Este parâmetro é a dose coletiva que é a soma das doses 
efetivas de todos os exames de Medicina Nuclear [3, 4, 5].

Com o  propósito  de  calcular  a  dose  efetiva  e  com isso  otimizar  os  procedimentos  em Medicina 
Nuclear é que vários autores têm realizado levantamento de dados sobre esses procedimentos, em 
países como a Índia [6], Alemanha [3] e Espanha [7]. No Brasil, a partir de cada estado esse mesmo 
levantamento é necessário para avaliar o detrimento causado a população do país e obter informações 
para a otimização das doses individuais.

Diante  do  exposto,  esta  trabalho  objetiva  avaliar  os  procedimentos  diagnósticos  empregados  em 
Medicina Nuclear no Estado de Pernambuco, um Estado localizado na região Nordeste do Brasil, no 
período de 2000 a  2004,  a fim embasar  níveis de  referência  no país,  e  calcular  as  doses efetiva 
coletiva.

2. METODOLOGIA
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2.1. Levantamento dos procedimentos diagnósticos

Foi realizado um levantamento de dados em 6 (seis) clínicas privadas e 1 (uma) clínica pública de 
Medicina Nuclear que funcionam em Recife, Pernambuco, no período de 2000 a 2004. As clínicas 
foram denominadas de A, B, C, D, E, F e G, sendo que a clínica B passou a funcionar em 2004, a 
clínica C não tem arquivado os dados referentes aos anos de 2000 e 2001, o estabelecimento E não 
funcionou em 2004, a clínica F iniciou suas atividades em 2002 e a clínica G foram avaliados apenas 
os anos de 2000 e 2001.

Os  dados  foram  obtidos  a  partir  dos  prontuários  dos  pacientes  dos  arquivos  de  cada  clínica, 
observando ano, sexo, idade, tipo de procedimento realizado, radiofármaco e atividade administrados. 
Os dados referentes ao tipo de procedimento foram agrupados seguindo o modelo do formulário da 
United Nations Scientific Committee on the Effects Atomic Radiation (UNSCEAR), que relaciona 
em: cérebro; tireóide; tireóide (captação); pulmão (perfusão e inalação); cardiovascular; ósseo; fígado 
e baço; renal; e outros.

O total  da  população de Pernambuco,  segundo o IBGE no censo de 2000 [11] é de  7,918 x 106 

habitantes e este valor foi utilizado para obter a freqüência anual de exames por cada 1.000 habitantes. 
A idade dos pacientes submetidos aos procedimentos de Medicina Nuclear não foi agrupada de acordo 
com o modelo do formulário da UNSCEAR, pois tem uma faixa pouco detalhada; assim, para este 
estudo a faixa etária dos pacientes foi detalhada para analisar os dados obtidos, como se segue: 0 – 1, 
2 – 5, 6 – 10, 11 – 15, 16 – 40, 41 em diante.

2.2. Cálculo das doses efetivas

A dose efetiva por unidade de atividade administra foi calculada através do programa MIRDOSE 3.1 
[12] que utiliza simuladores de crianças e adultos de ambos os sexos. A dose efetiva (E) e a dose 
efetiva coletiva (EC) foram calculadas com base na ICRP 60 [13]. 

Para estimar a dose efetiva coletiva foi calculada, primeiramente, a dose efetiva coletiva por grupos de 
idade de pacientes de determinado procedimento (EPC), com a seguinte relação:

EPC = ( E/A )p . A . Np

(2)
onde (E/A)p é a dose efetiva por atividade administrada em um grupo de idade de um determinado tipo 
de procedimento, A é a atividade administrada e Np é o número de procedimentos realizados no grupo 
de idade em questão.

Então  a  dose  efetiva  coletiva  para  um determinado  tipo  de  procedimento  (EQC)  foi  calculada  da 
seguinte forma:

EQC = Σ EPC

(3)

e a dose efetiva coletiva EC foi obtida de acordo com a seguinte relação:

EC = Σ EQC

(4)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Levantamento dos procedimentos diagnósticos
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O levantamento de dados realizado em Pernambuco no período de 2000 a 2004 mostrou que o número 
de exames em Medicina Nuclear foi de 93.452, com uma média anual de 18.690 exames, tendo uma 
freqüência média anual por cada 1000 habitantes de 2,36. Observa-se na tabela I que tanto o número 
de exames como a freqüência por 1000 habitantes tem aumentado a cada ano, sendo que os valores de 
2004 são praticamente o dobro dos valores do ano 2000.

Tabela I. Freqüência anual de exames por cada 1.000 habitantes de Pernambuco

Ano Nº de exames População ( x106) Freqüência / 1000 hab

2000 14.881 7,918 1,88

2001 17.323 7,918 2,19

2002 18.507 7,918 2,34

2003 20.375 7,918 2,57

2004 22.366 7,918 2,82

Média 18.690 7,918 2,36

De acordo com a tabela II, em Pernambuco, o período de 2000 a 2004 apresenta valores superiores aos 
do período 1990 – 98 [14]. O número médio de exames em Medicina Nuclear foi dez vezes maior no 
período  2000-04,  enquanto  que  a  freqüência  praticamente  dobrou.  No  entanto,  a  população  de 
Pernambuco não obteve um grande aumento no número de habitantes de acordo com o censo 2000. 
Este  fato  demonstra  que  houve  uma  maior  procura  pelos  exames  de  Medicina  Nuclear  em 
Pernambuco.

Tabela II – Freqüência anual de exames por cada 1.000 habitantes de Pernambuco nos períodos de 
1990 – 98 e 2000 – 2004.

Trabalho Período
N° Médio de 
Exames / Ano

População Média x 
106

Freqüência / 
1000 hab.

Este Estudo 2000 – 04 18,690 7,918 2,36
Santos [14] 1990 – 98 8,808 7,218 1,22

Na figura 1, encontra-se dispostos o número de exames realizados por ano em cada instituição de 
Medicina Nuclear de Pernambuco. Observa-se que a instituição  A, aparentemente, já atingiu o seu 
limite de exames, mantendo a sua média anual. A clínica B, por ser recente, ainda pode aumentar o seu 
número de exames. A instituição C, também demonstra que chegou ao seu limite máximo de exames 
por ano. 

A clínica  D demonstrou em 2004 um crescimento superior aos outros anos. Provavelmente, isto se 
deva a uma mudança de protocolos e prioridades de exames que foi estabelecido por uma nova equipe 
médica, também podendo aumentar o seu número de atendimentos. A instituição E, embora extinta em 
2004, nos mostra também ter chegado a um limite de exames anuais.

A instituição  F é recente e vem crescendo gradualmente o seu serviço. A instituição  G é a única 
pública e, devido as dificuldades financeiras e burocráticas, o número de exames é reduzido e os dados 
relativos ao período de 2002 a 2004, nesta instituição, não foram possíveis de ser analisados.

No gráfico da referida figura também observa-se que (na hipótese, que a clínica C não sofreu grandes 
oscilações em 2000 e 2001) o número de procedimentos em Medicina Nuclear aumenta a cada ano 
gradativamente, ou seja, em Pernambuco ainda não foi saturado o número de exames que podem ser 
realizados.
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Figura 1. Distribuição do número de exames em cada instituição de Medicina Nuclear por ano em 
Pernambuco.

Na figura 2, estão distribuídos os principais exames de Medicina Nuclear no período de 2000 a 2004 
em Pernambuco. Observa-se que 50% do total de exames são de cintilografias do miocárdio. Este 
resultado provém do alto índice de doenças cardiovasculares que a população brasileira têm adquirido 
devido  ao  estresse  cotidiano,  a  uma  alimentação  inadequada  e  uma  vida  sedentária,  seguindo  a 
tendência mundial. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o nono (9°) no 
mundo em números absolutos cuja população morre mais de doenças cardíacas [15].
 

Figura 2. Distribuição percentual dos tipos mais comuns de exames de Medicina Nuclear no período 
de 2000 a 2004 em Pernambuco.

As cintilografias cardiovasculares tiveram um crescimento muito significativo em relação ao último 
levantamento de dados em Pernambuco [14]: 15% para 50%. Esse aumento demonstra claramente 
uma maior procura aos serviços médicos por causa de doenças cardiovasculares, além de uma maior 
popularização deste procedimento diagnóstico. Por este motivo muitas clínicas de Medicina Nuclear 
têm substituído gradativamente exames como cintilografias ósseas e da tireóide por cintilografias do 
miocárdio. 
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Em seguida no número de exames, estão as cintilografias ósseas, esse índice é proveniente a também 
alta incidência de câncer e metástases na população. As mulheres perfazem quase o dobro do número 
de  exames  realizados  na  cintilografia  óssea  em relação  aos  homens,  principalmente  pelo  fato  da 
incidência de câncer de mama, em Pernambuco, ser uma das mais altas do Brasil.

Outra notável variação foi a diminuição dos exames da tireóide, decaindo de 19% [14] para apenas 
4%. Isso se pode explicar, além do relatado anteriormente, pela diminuição do uso do 131I nos exames 
da tireóide e ao não aumento desses mesmos exames com 99mTc.

Entretanto, esses resultados contrastam com o observado em outros países. Na Espanha, o percentual 
de cintilografias ósseas é de quase 45%, com 15% para exames da tireóide e pouco mais de 10% para 
cintilografias do miocárdio [7]. Na Alemanha, 36,7% do total de exames são da tireóide, seguido de 
27,1% para cintilografias ósseas e de 11,1% para exames do miocárdio [3].

Esta diferença pode ser explicada pela qualidade de vida superior desses países em comparação com o 
Brasil,  fazendo com que a incidência de doenças cardiovasculares seja menor naqueles países. No 
entanto, o grande número de cintilografias ósseas demonstra um alto índice de câncer nesses países, 
mas que também foi observado neste estudo. Devido a doenças endócrinas, os exames de tireóide 
alcançam percentual elevado nesses países.

Na tabela  III,  observam-se as  atividades  administradas  em Pernambuco demonstradas neste  e  em 
Santos [14], comparados com dados do BSS no. 115 [16]. 

Tabela III. Comparação entre as atividades administradas em Pernambuco e as estabelecidas pelo 
BSS.

Exames Radiofármaco
Atividade administrada (MBq)

Este Estudo Santos [14] BSS
Ósseo MDP 977 1016 800
Cerebral ECD 951 1009 800
Tireóide 99mTc Tc-99m 502 426 200
Tireóide 131I I-131 8,4 4,4 20*
Pulmonar Perf. MAA 422 421 100
Pulmonar Inal. DTPA 1062 894 80
Fígado e Baço Est. Coloidal 327 510 80
Vias Biliares DISIDA 306 296 150
Cint. Renal DMSA 232 234 160
Renograma DTPA, ECD 486 643 350
Cardiovascular
Repouso

MIBI 532 589 300

Cardiovascular
Esforço

MIBI 1638 - 600

Percebe-se que os valores das atividades administradas por exame entre os estudos em Pernambuco 
são semelhantes [14]. Somente no caso da cintilografia de tireóide com 131I, entre os referidos estudos 
realizados no Estado, é que nota-se uma variação significativa nas atividades administradas. Este fato 
é explicado pelo aumento do número de instituições de Medicina Nuclear em Pernambuco, sendo estas 
com atividades altas para o referido exame, como é o caso das clínicas B, C e F. 

No entanto, há uma diferença significativa quando comparados com os valores de referência definidos 
no  BSS  n°  115  [16].  Nesta  tabela  é  notado  que  as  atividades  administradas  nos  pacientes  em 
Pernambuco ainda são muito altas quando comparadas com os níveis de referência estabelecidos no 
BSS.  Nas  cintilografias  pulmonares  (perfusão  e  inalação),  os  valores  são  extremamente  altos  em 
Pernambuco. Também se observa a mesma disparidade na cintilografia cardiovascular (esforço), onde 
o valor de referência é quase três vezes menor. Para os exames da tireóide, o BSS estabelece nível de 
referência para o 123I que tem E/A maior. 
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Constata-se, assim, que as atividades aplicadas em Pernambuco estão mais altas que as atividades 
recomendadas pelo BSS. Isto se deve ao uso de protocolos antigos, apesar de equipamentos mais 
aprimorados.

3.2. Cálculo das doses efetivas

Os cálculos da Dose Efetiva Coletiva no período de 2000 – 2004 de acordo com o número de exames 
realizados nos mostram uma Dose Efetiva Coletiva anual de 1832 homem-Sv (tabela IV). 

Tabela IV. Comparação dos resultados de Dose Efetiva Coletiva anual com outros países
Publicações E coletiva (homem-Sv/ano)
Nosso estudo 1.832
Santos [14] 806
Ucrânia [5] 322
Reino Unido [4] 1.600

Quando comparado ao  estudo realizado em Pernambuco no período de 1990–98,  a  Dose Efetiva 
Coletiva Anual teve um aumento significativo de cerca de 26%. Isto se deve ao fato de o número 
médio de exames por ano ter aumentado e os protocolos terem permanecido os mesmos [14].

Em comparação com outros países, no que se refere à dose efetiva coletiva, Pernambuco continua com 
valores mais elevados. Vale salientar que, no Reino Unido [4], onde a dose efetiva coletiva anual é de 
1600  homem-Sv,  o  número  de  exames  por  1000  habitantes  é  maior  do  que  o  realizado  em 
Pernambuco.  Na Ucrânia[5],  a  dose  efetiva coletiva anual  é 5 vezes menor  que em Pernambuco, 
demonstrando as altas atividades empregadas no estado 

4. CONCLUSÕES

No período em estudo (2000 a 2004) houve um aumento significativo no número de exames realizados 
em Medicina Nuclear em Pernambuco,  com uma média  anual  em torno do dobro do número de 
exames realizados no período de 1990 – 98, demonstrando o crescimento do diagnóstico por imagem 
em Pernambuco, através da Medicina Nuclear.

A cintilografia cardiovascular tem crescido vertiginosamente a cada ano, perfazendo 50% do total de 
exames.  Este  exame  é  o  principal  responsável  pelo  crescimento  anual  do  número  de  exames  de 
Medicina nuclear em Pernambuco.

As atividades administradas aos pacientes nos exames com  99mTc e  131I continuam muito altas em 
comparação com os valores de referência estabelecidos no BSS.

A Dose Efetiva Coletiva no período em Pernambuco está também muito alta quando comparada com a 
de outros países, que utilizam em seus protocolos o 123I no lugar de 131I.

Desta forma, a situação da Medicina Nuclear em Pernambuco continua aquém das recomendações 
internacionais,  principalmente  no  uso  de  protocolos  com  atividades  que  geram  altas  doses  aos 
pacientes, fazendo-se necessário uma atualização dos protocolos e um controle de qualidade rígido, 
para diminuir a dose recebida pelo paciente sem diminuir a qualidade do exame.
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