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Resumo: Este trabalho utilizou um sistema de monitoração direta (RemoteDose) que apresenta as 
medidas de dose e taxa de dose individuais, graficadas instantaneamente, como ferramenta para 
avaliação das rotinas de trabalho dos Indivíduos Ocupacionalmente Expostos de um Serviço de 
PET/CT. A partir dessa avaliação identificou-se a tarefa crítica desenvolvida por cada equipe de 
trabalho (equipe Farmacêutica/Enfermagem/Técnica em Radiologia), para posterior otimização dos 
processos de atendimento aos pacientes. Foi possível, também, verificar que tais tarefas estão 
adequadamente distribuídas entre as equipes. Deste modo, o sistema RemoteDose mostrou-se 
capaz de auxiliar a otimização da proteção radiológica de um Serviço de PET/CT, revelando-se um 
importante aliado do Supervisor de Radioproteção nesse processo, uma vez que permite a 
monitoração da exposição em tempo real. 
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Abstract: This study used a direct monitoring system (RemoteDose) that presents the individual dose 
and dose rate measurements, plotted instantly, as a tool to evaluate work routines of Individuals 
Occupationally Exposed (IOE) of a PET/CT Service. With this evaluation was possible to identify the 
critical tasks performed by each work team (Pharmaceutical/Nursing/Radiology Technician team) for 
subsequent optimization of patient care processes. It was also possible to assess whether these tasks 
are properly distributed among this teams. The RemoteDose system proved to be able to assist the 
optimization of radiation protection of a PET/CT Service, proving to be an important ally of the 
Radiation Protection Supervisor in this process, since it allows the display of real-time monitoring. 
Keywords: radiation protection; nuclear medicine; PET/CT; individual monitoring. 

Introdução: Uma forma de avaliação das rotinas de trabalho dos Indivíduos Ocupacionalmente 
Expostos (IOE), em relação à proteção radiológica, é a quantificação da exposição a qual esses 
trabalhadores são submetidos mediante leitura direta ou indireta. Habitualmente, esta quantificação é 
realizada por meio de monitores pessoais de leitura indireta periodicamente enviados a um 
laboratório, credenciado pela CNEN, para leitura das doses [1,2,3,4]. A quantificação por leitura 
direta, por sua vez, possibilita a visualização da dose em tempo real, permitindo a associação da 
dose individual à tarefa executada. Neste trabalho, utilizou-se Dosímetros Eletrônicos Pessoais (EPD, 
do inglês Eletronic Person Dosimeter) de leitura direta para avaliação em tempo real das rotinas de 
trabalho dos IOE do Serviço de PET/CT do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (doravante 
denominados SMN). 

Método: O SMN, com o apoio da Eckert&Ziegler, iniciou o uso do 
sistema RemoteDose para avaliação da rotina dos trabalhadores em 
relação à aplicação dos fatores de proteção radiológica [5]. O sistema 
consiste em um EPD (modelo MK2+, ThermoFischer) acoplado a um 
transmissor de radiofrequência (Figura 1)  que transfere as medidas, 
de dose e taxa de dose individual, do dosímetro para o software. Os 
dados são apresentados instantaneamente (com intervalo de 
amostragem de 4 segundos) através de gráficos ou sinalizadores, de 
acordo com a escolha do usuário.  

As equipes de trabalho do SMN, monitoradas neste estudo, são constituídas e responsáveis, 
principalmente, por: Equipe Farmacêutica (EF), fracionamento do radiofármaco – 2 farmacêuticas; 
Equipe de Enfermagem (EE), assistência ao paciente e administração do radiofármaco – 1 enfermeira 
e 2 técnicas em enfermagem; e Equipe técnica em Radiologia (ER), posicionamento do paciente na 
maca de exame e aquisição do estudo de PET/CT – 2 tecnólogas em Radiologia. Tais profissionais 

 
Figura 1 – Sistema RemoteDose. 
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foram acompanhados por um físico do Serviço de Física Médica e Radioproteção no desempenho de 
suas tarefas. O físico, durante as observações, relacionou cada tarefa realizada aos valores de 
exposição apresentados pelo software (descritos na Tabela 1). Aquela que gerou a maior dose 
acumulada diária [6], por equipe, foi identificada como tarefa crítica.  

Resultados: A Tabela 1 apresenta os valores de taxa de dose máxima (Sv/h), dose 

acumulada (Sv) e dose acumulada diária (Sv) de acordo com a tarefa desenvolvida por cada 
equipe de trabalho. As tarefas críticas identificadas foram destacadas em negrito.  

Tabela 1 – Valores de (taxa de) dose de acordo com a tarefa desempenhada.  

Equipe Tarefas 
Taxa de Dose 

Máxima (Sv/h) 

Dose 
Acumulada

(1)
/Tarefa 

(Sv) 

Dose Acumulada 
Diária/Tarefa

(2)
 

(Sv) 

EF 

Aferição da Atividade Recebida 431 5,38 5,38 

Fracionamento do Radiofármaco 123 2,09 6,28 

Verificação da Atividade Remanescente no frasco 32 0,70 0,70 

EE 

Injeção de Radiofármaco 210 3,75 11,25 

Retirada do Acesso Endovenoso 65 1,52 4,55 

Liberação do Paciente 11 0,33 0,98 

ER 
Posicionamento do Paciente na maca de exame 83 2,66 7,97 

Retirada do paciente da sala de exames  47 0,77 2,30 

Onde EF = Equipe Farmacêutica, EE = Equipe de Enfermagem e ER = Equipe técnica em Radiologia. 
 (1) Maior valor de dose acumulada dentre os IOE de cada equipe no desenvolvimento da tarefa em questão. 

(2) Estimada considerando que são realizados 3 exames de PET/CT por dia. 
  

Discussão e Conclusões: A partir do acompanhamento dos IOE, mediante observação da rotina de 
trabalho e utilização do sistema RemoteDose, foi possível quantificar a dose recebida de acordo com 
cada tarefa desempenhada e, com isso, apontar a tarefa na qual a equipe recebe maior exposição ao 
dia (tarefa crítica): EF – Fracionamento do Radiofármaco (6,28 µSv), EE – Injeção do Radiofármaco 
(11,25 µSv) e ER - Posicionamento do Paciente na maca de exames (7,97 µSv).  

Avaliando os valores obtidos (Tabela 1), verificou-se que a distribuição das tarefas críticas encontra-
se adequada (os três maiores valores de dose acumulada diária correspondem, cada, a uma equipe 
de trabalho). Nota-se que os valores de exposição diária mais elevados são das EE e ER, uma vez 
que as tarefas críticas realizadas por essas equipes são as que possuem menor (ou nenhuma) 
blindagem (posicionamento do paciente).  

Sobressai-se, também, que apesar da taxa de dose proveniente da Aferição da Atividade Recebida 

ser a mais elevada (431 Sv/h), em geral e dentre as tarefas realizadas pela EF, tal atividade não se 
constitui como uma tarefa crítica visto que é realizada uma única vez ao dia. A maior dose acumulada 
diária da EF provém do Fracionamento do Radiofármaco, realizado em torno de 3 vezes/dia no SMN. 
Ressalta-se, entretanto, que o fator “Blindagem” não estava sendo corretamente implementado 
durante a realização dessa tarefa, pois a seringa, já contendo o material radioativo, era colocada no 
protetor blindado fora da blindagem adicional (anteparo em L). Deste modo, este processo ainda 
pode ser otimizado. Pretende-se, como perspectiva futura, avaliar a rotina de trabalho da EF após a 
adequação (otimização) da rotina de fracionamento do radiofármaco. 

O sistema RemoteDose mostrou-se capaz de auxiliar no processo de otimização da proteção 
radiológica de um Serviço de PET/CT, uma vez que permitiu a avaliação em tempo real das rotinas 
de trabalho dos IOE, revelando-se um importante aliado do Supervisor de Radioproteção. 
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