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RESUMO 

 

Estima-se que o número de exames diagnósticos em Medicina Nuclear cresça a uma taxa de 

5% ao ano, ocasionando aumento das exposições de pacientes, familiares e meio ambiente às 

radiações ionizantes. O intuito dos guias de referência em exames diagnósticos (DRL) é a 

padronização das técnicas e a diminuição das exposições ao mínimo possível e estritamente 

necessárias para a realização do exame médico, todavia, a área de Medicina Nuclear brasileira 

não possui este tipo de guia, favorecendo o descontrole das exposições e incremento de riscos 

associados. O principal objetivo deste estudo foi a elaboração de um DRL para a área de 

Medicina Nuclear com base nos tipos de exames, atividades administradas, técnicas adotadas 

e parque de equipamentos disponíveis no país. Formulários foram enviados para todos os 

Serviços de Medicina Nuclear do Brasil – SMNs (~430) visando obter essas informações, 

bem como os tipos de ajustes das atividades de acordo com a idade e o peso corpóreo dos 

pacientes. Os dados foram analisados e como proposta de DRL, considerou-se o valor do 

percentil 75 (P75) da atividade máxima administrada em cada exame. Um total de 107 SMNs, 

representando 14 estados brasileiros e o Distrito Federal, responderam ao questionário. Dos 

64 diferentes procedimentos diagnósticos analisados, as cintilografias óssea, renal e 

paratireoide são disponibilizadas em mais de 85% de todos os SMNs analisados. As 

atividades administradas para um mesmo tipo de exame apresentaram uma alta taxa de 

dispersão, alcançando diferenças superiores a 20 vezes entre o menor e maior valor praticado. 

Exames diagnósticos envolvendo os radioisótopos 67Ga, 201Tl e 131I foram observados como 

os geradores de maior dose de radiação aos pacientes. O ajuste das atividades para pacientes 

pediátricos tem levado em consideração a regra de Webster, regra de três simples e ajustes 

empíricos de acordo com o peso corpóreo dos pacientes. Com a aplicação dos valores de 

atividade propostos como DRL na rotina clínica, pode-se alcançar uma redução mínima de 

15%, máxima de 95% e média de 50% em relação às atividades atualmente aplicadas. Ao 

todo, foram encontrados 189 equipamentos de imagem em funcionamento, sendo 

principalmente de quatro fabricantes diferentes (Elscint, GE, Philips e Siemens). A 

variabilidade das atividades administradas para um mesmo tipo de exame, respeitando as 



 

diferenças tecnológicas, pode refletir a falta de controle das exposições à radiação e a 

inexistência de um guia de referência nacional para a área de Medicina Nuclear, assim como 

também exemplificar a diversidade de protocolos de imagem praticados no país. A adoção de 

um DRL para a área de Medicina Nuclear poderia contribuir consideravelmente para o 

controle das exposições e padronização da técnica, ofertando à população exames de alta 

tecnologia e de riscos controlados.  

  

Palavras-chave: medicina nuclear; diagnóstico; compostos radiofarmaceuticos; exposição à 

radiação; risco de radiação. 



 

BRAGA, LFF. Administered radioisotope activities in Nuclear Medicine and a proposal of 

diagnostic reference level (DRL) to Brasil [Dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo, 2016. 

 

ABSTRACT 

 

It has been estimated that the number of diagnostic procedures in Nuclear Medicine has 

shown an annual growth rate of 5%, and consequently increasing the ionizing radiation 

exposition of patients, family and environment. The aim of diagnostic reference levels (DRL) 

is the standardization of techniques and decrease expositions to as low as possible and just 

compatible with the diagnostic exam under study. However, Brazilian Nuclear Medicine does 

not have those references, causing a decontrol of expositions and increasing the associated 

risks. The main objective of this study was the DRL development to Nuclear Medicine on the 

basis of diagnostic procedures, administered activities, adopted techniques, and the available 

equipments in the country. Forms were sent to all the Brazilian Nuclear Medicine Services –

NMS (~430) aiming to obtain those information, as well as the rules applied to adjust the 

administered activities according to patient’s age and body mass. All data were analyzed, and 

the percentile 75 (P75) of the maximum activity applied in each diagnostic exam was 

considered as the DRL. A total of 107 NMS have answered the form, representing 14 

Brazilian states and Federal District. From the 64 diagnostic procedures studied, bone, kidney 

and parathyroid scintigraphy were found to be used in more than 85% of all the NMS 

analyzed. There was a large disparity among the activities administered, when applying the 

same procedure, reaching, in some cases, more than 20 times between the lowest and highest. 

Diagnostic exams based on 67Ga, 201Tl, and 131I radioisotopes proved to be de major exams 

administering radiation doses to patients.  The activities adjustment to pediatric patients has 

used different rules, including Webster rule, rule of three and empirical adjustments according 

to the patient’s body weight. On introducing the DRL activity values into clinical routine, the 

minimum reduction in radiation doses received by patients was about 15%, the maximum was 

95%, and the average was 50% compared with the previously reported administered activities. 

There were found 189 image equipments working, with mainly 4 different brands (Elscint, 

GE, Philips e Siemens). The variability in the administered activities to the same diagnostic 

procedure, respecting the existing differences in technology, may reflect the lack of radiation 

exposition control and the non-existence of a national reference guide to Nuclear Medicine, as 



 

well as exemplify the variability in the image protocols practiced in the country. The 

establishment of DRL to a Nuclear Medicine could considerably contribute toward the control 

and reduction of radiation exposure, thereby offering to the public high-technology exams 

with controlled risks. 

  

Keywords: Nuclear Medicine; diagnosis; radiopharmaceuticals; radiation exposure; radiation 

risks. 
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1 INTRODUÇÃO 

As radiações ionizantes começaram a ser utilizadas em larga escala a partir da 

descoberta dos raios-X em 1895 por Wilhelm Conrad Röentgen, da radioatividade natural por 

Antoine Henry Becquerel em 1896 e da identificação e separação química do radioisótopo 

rádio por Madame Curie em 1898. Desde então, sua aplicação na área da Medicina tem 

apresentado um crescimento exponencial, seja para o diagnóstico ou tratamento de 

enfermidades como neoplasias e cardiopatias em todo o mundo [1].  

Outra descoberta que contribuiu para o desenvolvimento e o crescimento das 

aplicações das radiações na área de saúde foi a comprovação do princípio do radiotraçador 

por George de Hevesy, em 1923, a partir da utilização de nitrato de chumbo radioativo (210Pb) 

em plantas, comprovando-se a sua movimentação pelo sistema biológico. Atualmente, o 

tecnécio-99m (99mTc) é o elemento radioativo mais difundido mundialmente para finalidades 

médicas, sendo utilizado em cerca de 90% de todos os procedimentos diagnósticos realizados 

em Medicina Nuclear. Na área de terapias, o iodo-131 (131I) ainda se destaca entre os 

elementos radioativos utilizados para esta finalidade, sendo este utilizado em mais de 90% de 

todas as terapias com radiofármacos [1]. 

Após serem administrados aos pacientes por via intravenosa, oral ou inalação, os 

radiofármacos se dispersam por todo o organismo, concentrando-se em tecidos ou órgãos que 

apresentam maior afinidade pelo composto químico administrado. A Figura 1 fornece um 

exemplo da dispersão fisiológica do radiofármaco FDG (fluordeoxiglicose), análogo da 

glicose marcada com o elemento radioativo flúor-18 (18F), evidenciando áreas de maior 

concentração após a sua administração, tais como cérebro e rins. 

Figura 1: Tecnologia Híbrida - PET, CT, Fusão de PET+CT 
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Atualmente, o Brasil é o responsável por 4% do consumo mundial de radioisótopos, 

realizando aproximadamente dois milhões de procedimentos em Medicina Nuclear 

anualmente, enquanto a União Europeia possui valores da ordem de cinco milhões. Estima-se 

que procedimentos diagnósticos na Radiologia cresçam a uma taxa anual de 10%, enquanto a 

taxa para a área de Medicina Nuclear é de 5% [2], contando com cerca de 430 Serviços de 

Medicina Nuclear registrados na Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

Segundo o relatório de 2008 [3] do Comitê Científico das Nações Unidas sobre os 

Efeitos das Radiações Atômicas, conhecido internacionalmente como UNSCEAR, são 

realizados anualmente cerca de 3,6 bilhões de exames radiológicos (incluindo radiologia 

convencional, medicina nuclear e exames radiológicos dentários) em todo o mundo, sendo a 

tomografia computadorizada (CT) responsável por aproximadamente 43% de todas as 

exposições efetivas geradas na área da saúde.  

Desde o início das aplicações práticas das radiações ionizantes no cotidiano do 

homem, têm sido estudadas as possíveis implicações da introdução desta tecnologia, bem 

como os riscos associados ao seu uso, cuja análise levou a Comissão Internacional de 

Proteção Radiológica (ICRP) a introduzir a necessidade de justificar seu uso em pacientes a 

partir do ano de 1955, estabelecendo inicialmente o termo Nível de Investigação [4], qual 

perdurou até 1996, visando o controle das exposições à radiação ionizante. A partir de 1996 

foi sugerida a adoção de níveis de referência em diagnóstico (Diagnostic Reference Level - 

DRL) para procedimentos realizados na área de Medicina Nuclear de acordo com as práticas 

adotadas pelos Serviços de Medicina Nuclear e legislação vigente de cada país ou região.  

De acordo com a Comunidade Europeia (EC), no seu documento intitulado Medical 

Exposure Directive, há a seguinte definição de DRL: “Diagnostic Reference Level: Níveis de 

dose em práticas de Medicina Radiodiagnóstica ou, em caso de radiofármacos, níveis de 

atividade de referência para procedimentos diagnósticos de acordo com padrões de pacientes 

ou estabelecidos por meio de simuladores antropomórficos e para tipos de equipamentos 

predefinidos. É esperado que esses níveis não sejam excedidos para procedimentos padrões 

quando as boas e rotineiras práticas relacionadas ao diagnóstico e desempenho técnico são 

aplicados” [5]. 

Dando início aos trabalhos de justificativa e otimização das exposições, após 

levantamentos das técnicas radiológicas empregadas e exposições vinculadas, no mesmo ano 

de 1954, foram elaborados “guias de dose” ou padrões de exposição a serem seguidos durante 

a realização de exames radiológicos. Inicialmente, foram estabelecidos “guias de dose” na 

superfície da área irradiada (pele) de acordo com as características dos equipamentos 
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utilizados, como, por exemplo, a energia (keV) dos raios-X incidentes [6]. Mais tarde, na 

década de 80, guias mais elaborados foram oficialmente introduzidos nas práticas radiológicas 

adotadas pelos Estados Unidos da América (EUA), seguido pela Inglaterra e demais países 

europeus [7].  

A Medicina Nuclear é a especialidade médica que utiliza substâncias radioativas para 

avaliar o grau de funcionalidade de órgãos e tecidos ou o tratamento de doenças sem o 

emprego de métodos cirúrgicos ou invasivos. A técnica de Medicina Nuclear pode, muitas 

vezes, identificar anormalidades em órgãos e tecidos ou a disseminação de uma doença no 

corpo humano antes de sua visualização por métodos diagnósticos de imagem baseados na 

alteração da anatomia, tais como a Radiologia e Ressonância Magnética. Essa detecção 

precoce permite que tratamentos mais direcionados e eficazes possam ser aplicados 

precocemente, favorecendo o prognóstico do paciente [8].  

A função que melhor descreve o crescimento anual no número de exames de Medicina 

Nuclear nos Estados Unidos é a função do tipo exponencial, evoluindo de aproximadamente 6 

milhões de exames em 1984 para 18 milhões em 2006 [9]. Este acréscimo está relacionado 

não somente ao crescimento da população, mas também à difusão da técnica, inclusão de 

novos procedimentos diagnósticos e pela importância do PET/CT como agente de 

diagnóstico, prognóstico e condutor de procedimentos terapêuticos a serem aplicados em 

pacientes, principalmente oncológicos. Estima-se que 1% desses procedimentos sejam 

realizados em crianças, o que permite deduzir que também existe um crescimento das 

exposições neste grupo de pacientes [3]. Este acréscimo de exposição foi evidenciado por 

Dorfman e colaboradores [10], os quais, em um estudo retrospectivo envolvendo o 

atendimento de pacientes com idade inferior a 18 anos pelos cinco maiores planos particulares 

de saúde existentes nos EUA, entre os anos de 2005 e 2007, indicaram que 42,5% de todos os 

pacientes atendidos pelos planos foram submetidos a exames radiológicos, incluindo de 

medicina nuclear, e muitos indivíduos foram expostos a mais de um exame radiológico 

durante o período compreendido no estudo (3 anos). O trabalho conclui que, extrapolando os 

dados para toda a população americana de crianças e adolescentes menores de 18 anos, 

espera-se que um total de 5,8 milhões de crianças e adolescentes seja submetido a, pelo 

menos, um exame de CT e 2,6 milhões venham a ser expostos a dois ou mais exames de CT 

durante o período de estudo (2005-2007).  Outros pesquisadores também têm evidenciado um 

rápido crescimento da utilização de CTs em pacientes pediátricos [11,12]. Um exemplo das 

exposições adicionais pode ser observado na Tabela 1, onde são apresentados alguns 
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procedimentos radiológicos ou de medicina nuclear e as doses médias de radiação recebidas 

pelos pacientes.  

Tabela 1: Procedimentos radiológicos ou de medicina nuclear e doses médias de 

radiação recebidas pelos pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Tabela 1, evidencia-se um incremento elevado nas exposições médicas quando 

comparada à radiação natural (2,4 mSv/ano), tendo em vista que alguns procedimentos 

radiológicos, ou de medicina nuclear, implicam em doses efetivas muito superiores à radiação 

ambiental. Os exames de CT e PET encontram-se entre os procedimentos médicos com maior 

potencial para expor pacientes, familiares ou acompanhantes de pacientes, profissionais de 

saúde e meio ambiente.  

Embora muitos estudos científicos tenham sido realizados, as conclusões sobre a 

existência do aumento na indução de cânceres para doses abaixo de 100-200 mSv são muito 

controversas [9, 10,11, 13,14], como representado na Figura 2. Quase todos os resultados 

encontrados vão em direção à impossibilidade de chegar a uma conclusão sobre os efeitos 

nocivos produzidos por doses tão pequenas quanto 10 mSv ou 100 mSv. Alguns estudos 

indicam a existência de um limiar de dose a partir do qual começa a existir o risco do aumento 

na indução de cânceres e outros, contrariando o senso comum (mas não isentos de 

fundamentos e resultados científicos), indicam a existência de efeitos benéficos para o 

organismo irradiado com doses pequenas de radiação (modelo hormético) [14]. 
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Figura 2: Representação dos modelos de dose de radiação versus efeito biológico (1-

efeito nocivo proporcional à dose, 2-efeito nocivo proporcional à dose (a partir de um 

limiar de dose), 3-efeito benéfico - hormesis-) com localização das doses provenientes de 

exames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independentemente da existência de efeitos indesejáveis ao ser humano provenientes 

de doses pequenas de radiação, a proteção radiológica, ao longo da sua história, tem seguido o 

caminho mais restritivo, indicando e divulgando um dos seus princípios básicos chamado 

ALARA, acrônimo de As Low As Reasonably Achievable, e que implica em manter as doses 

de radiação tão baixas quanto razoavelmente alcançáveis, evitando as exposições 

desnecessárias, mas levando sempre em consideração os fatores sociais, econômicos e o 

benefício líquido para a Sociedade quando da aplicação da radiação ionizante em 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos.  

Devido à grande diversidade de técnicas radiológicas, protocolos clínicos, 

equipamentos utilizados, bem como fatores sociais e específicos de cada país ou comunidade, 

a ICRP e a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) têm recomendado, em suas 

diretrizes, a criação de um DRL para cada país ou comunidade [15-17], algo que seja 

representativo das práticas e técnicas adotadas em cada região. Estudos científicos que 

permitam a criação de DRLs têm sido realizados pela maioria dos países mais desenvolvidos 

economicamente [18,19], enquanto que os países em desenvolvimento - ou sub-desenvolvidos 

- adotam as práticas e os níveis de referência que são indicados pela ICRP, IAEA, EC ou 

pelos EUA, carecendo, portanto, de uma atenção maior a este ponto, uma vez que nem sempre 
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as práticas adotadas nos EUA ou indicadas pela ICRP, IAEA e EC poderiam ser facilmente 

aplicáveis em outros países, tendo em vista a variedade de protocolos e técnicas de imagem 

adotadas mundialmente, parque de equipamentos disponíveis, legislações diferenciadas, bem 

como a demanda e a facilidade de acesso da população às práticas radiológicas. 

 Na Medicina Nuclear as informações requeridas de imagens de pacientes para o 

diagnóstico de doenças estão quase sempre vinculadas à dispersão e ao grau de captação de 

radiofármacos por órgãos ou tecidos objetos do estudo. Nesse caso, a dose absorvida de 

radiação recebida pelo paciente é produzida primordialmente pela quantidade de atividade de 

radioisótopo administrada em cada procedimento.  O tempo de aquisição de imagem não 

interfere na dose de radiação recebida pelo paciente, mas tão somente na qualidade de 

imagem. Deve-se objetivar um balanço entre o mínimo de atividade administrada e a 

qualidade de imagem necessária para o diagnóstico, levando sempre em consideração as 

características dos pacientes e equipamentos utilizados para a aquisição das imagens. Isto se 

torna mais importante durante a realização de exames de medicina nuclear em pacientes 

pediátricos, uma vez que este tipo de paciente é mais radiossensível que indivíduos adultos.  

Tabela 2: Guia de dose em procedimentos de radiologia para indivíduos adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DRL nacional é o primeiro passo para a otimização das doses recebidas pelos 

pacientes na área médica, uma vez que colabora com a identificação das práticas que estão 

fora dos padrões seguidos pelo respectivo país, contribuindo com o controle das exposições, 

mantendo-as próximas a determinados valores. Sendo o DRL, portanto, considerado uma 

ferramenta da radioproteção e por seu intermédio procura-se inserir e manter uma maior 

qualidade nos serviços prestados pela área médica à população, Tabelas 2 e 3.  
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Tabela 3: Níveis de referência diagnóstica (DRL) para a Medicina Nuclear adotados 

pela IAEA, Comunidade Europeia (EC) e Estados Unidos (EUA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um exemplo da redução das exposições quando se aplica o DRL pode ser observado 

em estudos realizados na Inglaterra, onde, após a introdução de guias de dose no país, houve 

uma redução em 30% das exposições de pacientes entre os anos de 1984 e 1995 e 50% entre 

os anos de 1985 e 2000 [20].  A principal tarefa da proteção radiológica não é somente 

minimizar os riscos estocásticos, mas também os efeitos determinísticas tais como lesões em 

pele, evitando lesões que possam ser causadas pelo excesso de radiação. 

Por muitas décadas, pouca atenção foi dada à otimização das doses recebidas por 

pacientes em procedimentos de medicina nuclear, tendo em vista a constante afirmação da 

justificativa e benefício líquido ao paciente irradiado; todavia, a evolução da técnica, sua 

difusão, disponibilidade de novas tecnologias, equipamentos mais precisos, novos 

radiofármacos com maior sensibilidade e especificidade e mudança de padrão econômico da 

sociedade fornecem bases sólidas para o controle e redução dessas exposições e um dos 

passos fundamentais nesse processo estaria certamente vinculado ao desenvolvimento de um 

DRL para a área de Medicina Nuclear, na presente situação, um DRL para o Brasil. O Brasil 

não possui até o presente momento um DRL local, necessitando, portanto, de estudos que 

indiquem as práticas adotadas no país, a dispersão das atividades administradas, os tipos de 

equipamentos utilizados, bem como as características dos pacientes atendidos pelas diferentes 

clínicas de Medicina Nuclear existentes no país. 
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2 OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem como objetivo principal o levantamento e análise estatística 

das atividades de radioisótopos administradas nos procedimentos diagnósticos praticados 

pelos Serviços de Medicina Nuclear brasileiros para sugestão de um DRL para pacientes 

adultos e pediátricos, apresentando dados sobre as doses em cada procedimento, quantidade e 

modelo dos equipamentos de imagem em funcionamento e as regras utilizadas para ajustar as 

atividades que são administras para pacientes adultos e pediátricos. 

 O projeto também objetiva apresentar comparativos das atividades administradas e a 

estimativa de dose de radiação recebida pelos pacientes antes e após a aplicação do DRL, 

além de comparar o DRL proposto com os valores de atividades indicados pela Agência 

Internacional de Energia Atômica, Associação Europeia de Medicina Nuclear e Imagem 

Molecular (EANMMI) e Sociedade Americana de Medicina Nuclear e Imagem Molecular 

(SNMMI). 
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3 MÉTODOS 

 O presente trabalho teve o apoio da CNEN e SBMN para localização e contato com os 

Serviços de Medicina Nuclear (SMNs) brasileiros, Anexo A. De acordo com dados da CNEN, 

existem atualmente 432 SMNs ativos no Brasil (agosto 2015). Para o desenvolvimento do 

projeto foi solicitado o auxílio dos SMNs quanto ao preenchimento de informações referentes 

às suas práticas diagnósticas, por meio de formulário enviado por correio convencional ou 

eletrônico utilizando a base de dados de médicos nucleares e de SMNs do Instituto de 

Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(SMN-INRAD-FMUSP) e da CNEN. 

O Anexo B apresenta o formulário enviado aos SMNs para preenchimento das 

atividades de radiofármacos administradas em diferentes exames diagnósticos, com 

possibilidade de inclusão de novos exames caso o SMN necessitasse, bem como o tempo em 

que o paciente permanece no aparelho para a aquisição da imagem diagnóstica.  

Além das informações referentes às atividades de radiofármacos administradas aos 

pacientes para os diferentes procedimentos diagnósticos, também foi solicitado o 

preenchimento de informações relacionadas ao parque de equipamentos de imagens 

disponível no Serviço de Medicina Nuclear, indicando a marca e o modelo dos mesmos, bem 

como as regras utilizadas para ajustar as atividades pediátricas ou de acordo com o peso do 

paciente e também os ajustes aplicados em estudos tomográficos (SPECT). 

3.1 Análises Estatísticas e Procedimentos 

Após o recebimento das informações dos SMNs, todos os dados foram tratados 

estatisticamente objetivando maior precisão na análise e para tal foram calculados os  

percentis, valores mínimos, máximos e médias das atividades administradas aos pacientes nos 

diferentes exames diagnósticos objetivando ao final apresentar uma proposta de DRL para o 

Brasil. 

Todos os dados de atividade administrada foram recebidos na unidade de mCi, porém 

foram transformados em MBq (1 mCi = 37 MBq) devido esta ser a unidade de medida de 

atividade no Sistema Internacional de Unidades. Apesar da conversão, os valores de atividade 

constantes em tabelas são apresentadas na unidade MBq, mas também na unidade mais 

utilizada pelos profissionais da área (mCi), quando necessário, para facilitar o entendimento. 

Apesar da existência de diferentes metodologias empregadas por diferentes órgãos ao 

redor do mundo para a determinação do DRL, o presente trabalho utilizou uma das 
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metodologias menos restritivas e indicadas pela IAEA e EC [21,22], qual se baseia no cálculo 

do percentil 75 (P75) para todas as atividades administradas para um mesmo tipo de 

procedimento diagnóstico. Assim, cada tipo de procedimento analisado teria um DRL 

proposto e, ao escolher esta forma de desenvolvimento do DRL, entende-se que 75% de todas 

as clínicas de Medicina Nuclear já estariam operando dentro da proposta indicada. Como o 

Brasil ainda não possui nenhuma metodologia estipulada, a utilização do P75 é uma boa 

ferramenta para definição das primeiras referências, levando-se em conta ser uma proposta 

sem grandes restrições e de fácil adequação pelos diferentes SMNs à proposta indicada. O 

DRL proposto leva em consideração valores de atividades referentes a um paciente adulto 

com peso corpóreo de 70 kg. Em relação ao DRL para pacientes pediátricos, a proposta foi 

elaborada com base no DRL proposto para pacientes adultos e o apoio das cartas de atividade 

(dosage cards) propostos pela EANMMI [23-25] que tomam como base as regras de ajustes  

indicadas por Piepsz et al. [26] e Jacob [27]. A metodologia citada separa os principais 

procedimentos atualmente realizados em Medicina Nuclear em três grupos diferentes 

chamados de Classes (A, B e C) e estabelece fatores de correção de acordo com o peso 

corpóreo dos pacientes pediátricos, Figura 3.  

Figura 3: Classes de pacientes pediátricos estabelecidas pela EANMMI 
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Segundo a EANMMI, a atividade pediátrica é determinada a partir da multiplicação da 

atividade de base requerida para a realização do exame (Baseline Activity) pelo fator que 

corresponde à massa corpórea do paciente, Fórmula 1, levando em consideração a classe à 

qual o radiofármaco pertence (A, B, C), Tabela 4. Esta classificação está dividida de acordo 

com o uso do radiofármaco, se para estudos renais, de tireoide ou outros órgãos do corpo 

humano. 

Fórmula 1: Cálculo da atividade a ser administrada para pacientes pediátricos a partir 

da metodologia proposta pela EANMMI 

 

A[MBq]admin = Atividade Base x Fator de Correção (A, B ou C) 

Caso o valor final de atividade (MBq) calculada esteja abaixo do mínimo 

recomendado, deve-se administrar o valor mínimo proposto, com o objetivo de garantir uma 

boa imagem, evitando que o paciente tenha que ser submetido a um novo procedimento por 

falta de qualidade na imagem diagnóstica. 

Em vigência da primeira proposta de DRL e como parte do processo de controle de 

qualidade do programa, pesquisas de dose em pacientes devem ser realizadas periodicamente 

com o objetivo de estabelecer comparações das práticas ao longo do tempo, buscando sempre 

manter um DRL atualizado. 

Essa atualização deverá estar de acordo com a velocidade do surgimento de novas 

tecnologias, práticas diagnósticas e metodologias matemáticas, para que, constantemente, 

tenha-se uma diminuição das atividades administradas, porém mantendo-se a qualidade 

necessária na aquisição das imagens para identificação das doenças as quais os respectivos 

procedimentos diagnósticos se propõem, seguindo-se os princípios ALARA. 

Também é possível realizar estudos dedicados para cada um dos procedimentos e 

radiofármacos de acordo com características físicas dos pacientes, tecnologia aplicada nos 

diferentes equipamentos e outras variáveis que influenciem diretamente no processo. Esse 

procedimento traria maior precisão nos valores sugeridos, porém seriam necessários estudos 

dedicados para analisar todas as diferentes variáveis necessárias para chegar a um valor mais 

preciso de atividade.  

Em Medicina Nuclear a dose absorvida de radiação é geralmente calculada a partir de 

informações sobre a distribuição corporal do radiofármaco administrado aos pacientes. A 

relação entre atividade administrada e precisão diagnóstica é diretamente proporcional ao tipo 
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de procedimento. Por esse motivo é necessário um estudo individual em cada um dos 

procedimentos diagnósticos mais utilizados pela região do DRL que está sendo proposto. 

 

Tabela 4: Principais procedimentos diagnósticos praticados nos pacientes, a atividade 

base para o cálculo a partir do peso do paciente e a atividade mínima recomendada pela 

EANMI 
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 As doses de radiação recebidas pelos pacientes quando submetidos a exames 

diagnósticos em Medicina Nuclear foram estimadas considerando a multiplicação da dose 

efetiva por unidade de atividade (mSv/MBq) pela média das atividades (MBq) administradas 

para pacientes adultos em cada procedimento diagnóstico. Os fatores de dose para cada 

radiofármaco foram obtidos da ICRP 106 [28] e para radiofármacos inexistentes neste 

documento, fatores de dose foram obtidos em guias de procedimentos clínicos (Guidelines) 

emitidos pela Sociedade Americana de Medicina Nuclear e Imagem Molecular [29]. 

3.2 Aspectos Éticos 

Este projeto de pesquisa trata-se do levantamento das atividades médias de 

radioisótopos administradas para os diferentes exames diagnósticos de Medicina Nuclear 

realizados dentro do território nacional. Também foram levantadas informações sobre os 

equipamentos de imagem, suas quantidades e dispersões. Nenhuma informação específica de 

pacientes ou de seus prontuários foi analisada neste estudo. Sendo assim, este projeto não 

implica em nenhum tipo de procedimento invasivo, estudo retrospectivo ou prospectivo ou 

mudança de conduta junto aos pacientes atendidos pelos Serviços de Medicina Nuclear, 

isentando-os de qualquer tipo de risco relacionado a este projeto. Previamente ao início da 

execução deste projeto, obteve-se a aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa 

Institucional e apoio financeiro da FAPESP (contrato nº: 13/08383-6). 
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4 RESULTADOS 

Dos 432 SMNs registrados na CNEN, as informações de apenas 107 deles (25% do 

total) foram analisadas devido à baixa adesão ao projeto de pesquisa. Esses SMNs estavam 

localizados em 14 estados e no Distrito Federal e englobaram 47 cidades brasileiras. A região 

Norte do país contribuiu com as informações de apenas um (01) SMN, sendo identificado 

como a região que menos contribuiu para o desenvolvimento do projeto. Nas demais regiões, 

o número de SMNs participantes foi: 11 na região Nordeste, 20 na região Centro Oeste, 20 na 

Sul e 55 na Sudeste, conforme dados apresentados na Tabela 5.  

Tabela 5: Dispersão dos SMNs participantes do projeto dentro do total existentes no 

Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os dados recebidos dos SMNs foram analisados cuidadosamente objetivando a 

correção de possíveis erros de preenchimento do questionário e, em seguida, trabalhados 
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estatisticamente para obtenção das medidas de posição P25, P75, mediana, valor mínimo, valor 

máximo, média e desvio padrão para um melhor entendimento das atividades de radioisótopos 

administradas aos pacientes, bem como elaboração de gráficos e levantamento dos valores 

propostos como DRL, Tabela 6. Também foram identificados os principais tipos de exames 

realizados pelas clínicas participantes do projeto.  

Após o levantamento da proposta de DRL (P75) para os diferentes procedimentos 

diagnósticos realizados no Brasil, esses dados foram comparados com valores de DRL 

propostos pela IAEA [21], SNMMI [29] e EANMMI [30], Tabela 7. Esse comparativo teve 

como objetivo verificar as diferenças entre os valores de DRL propostos inicialmente para o 

Brasil e aqueles recomendados por essas entidades, uma vez que o DRL proposto para o 

Brasil é uma tentativa inicial de estabelecer um padrão para as atividades administradas aos 

pacientes na prática de Medicina Nuclear do país.   

Tabela 6: Principais tipos de exames oferecidos pelos SMNs, indicando os valores 

mínimo, máximo, média, desvio padrão e mediana das atividades usualmente 

administradas para indivíduos adultos com indicação do DRL (P75) para os respectivos 

exames 

Procedimento 

Diagnóstico 
Radiofármaco 

Nº de SMNs  

que realizam 

o exame  

Atividade [MBq] (mCi) 

Mínima Máxima 
Média 

±1 DP* 
Mediana 

(P75) DRL 
proposto  

 

Exames realizados com o radioisótopo 99mTc 

Cintilografia renal 

dinâmica 
99mTc-DTPA 92  148 740 406±164 370 449 (12) 

Cintilografia óssea 99mTc-MDP 91 740 1.480 1.036±190 1.036 1.110 (30) 

Cintilografia renal 

estática 
99mTc-DMSA 91 74 370 189±64 185 185 (5) 

Cintilografia de 

paratireoides 
99mTc-MIBI 91 370 1.110 708±161 740 740 (20) 

Cintilografia 

pulmonar de 

perfusão 

99mTc-MAA 87 111 555 246±90 185 333 (9) 

Cintilografia da 

tireoide 

99mTc- 

Pertecnetato 
87 9 1.110 410±144 370 444 (12) 

Cintilografia de 

perfusão cerebral 

(SPECT cerebral) 

99mTc-ECD 85 370 1.480 1.061±220 1.110 1.203 (32,5) 

Cintilografia de 

glândulas salivares 

99mTc- 

Pertecnetato 
84 111 1.110 491±177 509 555 (15) 

Pesquisa de refluxo 

gastroesofágico 

99mTc-

Fitato/Estanho 
84 19 278 52±45 37 37 (1) 

Cintilografia para 

pesquisa de 

sangramento 

gastrointestinal 

99mTc-Hemácias 

Marcadas 
84 370 1.480 847±197 740 925 (25) 

Cintilografia de 

perfusão miocárdica 

(protocolo 1 dia) 

99mTc-MIBI  83 185 1.499 437±216 370 444 (12) 
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repouso 

Cintilografia de 

perfusão miocárdica  

(protocolo 1 dia) 

Estresse 

99mTc-MIBI  83 222 1.665 1.067±245 1.110 1.110 (30) 

Cintilografia de 

fígado e vias 

biliares 

99mTc-DISIDA 83 185 1.110 298±190 185 370 (10) 

Linfocintilografia 

de membros 

(linfedema) 

99mTc-Fitato 82 30 555 74±75 37 74 (2) 

Cintilografia de 

perfusão miocárdica  

(protocolo 2 dias) 

Repouso 

99mTc-MIBI  81 222 1.295 723±241 740 870 (23,5) 

Cintilografia de 

perfusão miocárdica 

(protocolo 2 dias) 

Estresse 

99mTc-MIBI  81 222 1.295 791±237 814 925 (25) 

Cintilografia para 

pesquisa de 

divertículo de 

Meckel 

99mTc-

Pertecnetato 
81 37 1.110 419±186 370 555 (15) 

Pesquisa de 

esvaziamento 

gástrico  – sólidos 

99mTc-Fitato 80 19 648 68±89 37 60 (1,6) 

Pesquisa de 

esvaziamento 

gástrico – líquidos 

99mTc-Fitato 77 7 370 48±45 37 37 (1) 

Cintilografia 

pulmonar de 

inalação 

99mTc-DTPA 75 370 2.590 1.098±345 1.110 1.203 (32,5) 

Cintilografia do 

fígado e baço 
99mTc-Fitato 74 185 925 321±166 287 370 (10) 

Cistocintilografia 

direta 
99mTc-DTPA 70 19 555 75±87 37 74 (2) 

Dacriocisto-

cintilografia 

99mTc-

Pertecnetato 
70 0,37 185 26±30 15 37 (1) 

Transito esofágico 
99mTc-

Fitato/Estanho 
69 19 648 70±105 37 74 (2) 

Ventriculografia 

(Gated blood pool) 

99mTc-Hemácias 

Marcadas 
68 370 1.295 832±172 925 925 (25) 

Cintilografia de 

corpo inteiro 
99mTc-MIBI 65 74 1.295 851±209 925 925 (25) 

Cintilografia para 

linfonodo sentinela 

/ SNOLL / ROLL 

99mTc-Fitato 
99mTc-MAA 

62 11 389 54±53 37 67 (1,8) 

Cisternocintilo-

grafia 
99mTc-DTPA 56 74 1.110 383±264 352 426 (25) 

Estudo de linfonodo 

sentinela com probe 
99mTc-Fitato 54 11 111 48±27 37 67 (1,8) 

Cintilografia 

mamária 
99mTc-MIBI 45 363 1.110 776±256 925 925 (25) 

Cintilografia de 

corpo inteiro com 

análogos da 

somatostatina 

99mTc-

Octreotídeo 
41 167 1.110 579±219 555 740 (20) 

Cistocintilografia 

indireta 
99mTc-DTPA 38 37 555 345±130 370 444 (12) 

Cintilografia 

cerebral para 

tumores (SPECT)  

99mTc-MIBI 38 111 1.203 835±281 925 994 (27) 

Estudo de primeira 

passagem 

99mTc-Hemácias 

Marcadas 
34 555 1.480 844±177 740 925 (25) 

Cintilografia de 99mTc- 24 37 1.295 528±245 555 555 (15) 
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medula óssea Fitato/Estanho 

Cintilografia para 

pesquisa de baço  

acessório 

99mTc-Hemácias 

Esferocitadas 
17 370 925 548±219 444 740 (20) 

Cintilografia renal 

dinâmica 
99mTc-EC 13 111 925 293±223 185 333 (9) 

Cintilografia com 

leucócitos marcados 

99mTc-

Leucócitos 

Marcados 

7 278 1.110 885±385 1.110 1.110 (30) 

Cintilografia 

testicular 

99mTc-

Pertecnetato 
99mTc-Hemácias 

Marcadas 

5 740 740 740±0 740 740 (20) 

SPECT Cerebral 99mTc-TRODAT 2 814 814 814±0 814 814 (22) 

Cintilografia renal 

dinâmica 
99mTc-MAG3 1 555 555 555±0 555 555 (15) 

SPECT cerebral 99mTc-HMPAO 1 37 37 37±0 37 37 (1) 
 

Exames realizados com o radioisótopo18F 

PET oncológico 18F-FDG 34 259 555 356±51 363 370 (10) 

PET cerebral 18F-FDG 27 111 414 269±80 259 350 (9,5) 

PET inflamação 18F-FDG 23 259 555 356±57 363 370 (10) 

Cintilografia óssea 

com fluoreto 
18F-NaF 9 148 444 304±92 296 370 (10) 

 

Exames realizados com os radioisótopos 123I e 131I 

Cintilografia de 

corpo inteiro 
123I-MIBG 21 37 2.220 370±473 222 370 (10) 

Cintilografia de 

corpo inteiro com 

iodo radioativo 

(PCI) 

123I-NaI 11 148 370 175±66 148 167 (4,5) 

Cintilografia da 

tireoide 
123I-NaI 10 37 370 109±107 65 148 (4) 

Captação da 

tireoide 
123I-NaI 9 15 93 39±22 37 37 (1) 

Cintilografia 

cardíaca  
123I-MIBG 8 37 370 180±100 185 222 (6) 

Cintilografia de 

corpo inteiro com 

iodo radioativo 

(PCI) 

131I-NaI 84 74 370 138±50 130 185 (5) 

Cintilografia de 

corpo inteiro  
131I-MIBG 74 19 185 83±47 74 111 (3) 

Captação de 

tireoide 
131I-NaI 68 0,37 15 5±3 4 7 (0,2) 

Cintilografia da 

tireoide 
131I-NaI 67 2 185 13±25 7 9 (0,2) 

Cintilografia 

cardíaca 
131I-MIBG 15 19 740 136±175 111 148 (4) 

 

Exames realizados com outros radioisótopos 

Determinação de 

filtração glomerular 
51Cr-EDTA 4 4 13 7±4 6 9 (0,2) 

Cintilografia de 

corpo inteiro para 

infecção/inflamação 

67Ga-Citrato 83 111 370 182±43 185 185 (5) 

Cintilografia de 

corpo inteiro para 

tumores 

67Ga-Citrato 82 28 370 222±65 185 259 (7) 

Cintilografia de um 

segmento (coração/ 

pulmão/rim) 

67Ga-Citrato 64 37 370 145±47 130 185 (5) 
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*DP = Desvio Padrão 
 

Pode-se observar na Tabela 7 que, em muitos casos, não foram encontradas referências 

sobre as atividades recomendadas pela SNMMI, IAEA ou EANMMI, isto provavelmente se 

deve ao fato destes exames serem menos usuais nas práticas clínicas ou os documentos 

analisados estarem com as informações defasadas em relação à incorporação de novos 

radiofármacos na rotina clínica.  

 

Tabela 7: Comparação dos valores de atividades propostos (DRL) para o Brasil e 

aqueles indicados pela Sociedade Americana de Medicina Nuclear, Comunidade 

Europeia e Agência Internacional de Energia Atômica 

Trânsito colônico 67Ga-Citrato 3 19 19 19±0 19 19 (0,5) 

Cintilografia com 

análogos da 

somatostatina 

111In-

Octreotídeo 
36 74 370 175±62 167 190 (5) 

Cintilografia de 

perfusão miocárdica 
201Tl-Cloreto 69 56 185 119±22 111 130 (3,5) 

Cintilografia 

cerebral para 

tumores (SPECT)  

201Tl-Cloreto 17 111 925 280±309 148 185 (5) 

Procedimento 

Diagnóstico 
Radiofármaco 

Atividade [MBq] 

DRL (P75) 

(Brasil) 
BSS115 SNMMI EANMMI 

Cintilografia renal dinâmica 99mTc-DTPA 449 350 37-370 200 

Cintilografia óssea 99mTc-MDP 1.110 600 740-1.110 500 

Cintilografia renal estática 99mTc-DMSA 185 160 11-110 97 

Cintilografia de paratireoides 99mTc-MIBI 740 - 185-925 200-740 

Cintilografia pulmonar de 

perfusão 
99mTc-MAA 333 100 40-150 79 

Cintilografia da tireoide 
99mTc- 

Pertecnetato 
444 200 74-370 80 

Cintilografia de perfusão 

cerebral (SPECT cerebral) 
99mTc-ECD 1.203 - 370-1.110 457 

Cintilografia de glândulas 

salivares 

99mTc- 

Pertecnetato 
555 40 185-370 185-370 

Pesquisa de refluxo 

gastroesofágico 

99mTc-

Fitato/Estanho 
37 40 18,5-37 40 

Cintilografia para pesquisa de 

sangramento gastrointestinal 

99mTc-Hemácias 

Marcadas 
925 400 740-1.110 555-1.110 

Cintilografia de perfusão  

miocárdica (protocolo 1 dia) 

repouso 

99mTc-MIBI  444 800 

<1.480* 

400 

Cintilografia de perfusão 

miocárdica  (protocolo 1 dia) 

Estresse 

99mTc-MIBI  1.110 800 1.200 
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*A soma das atividades nos dois procedimentos (repouso + estresse) deve ser inferior a 1.480 MBq. 

 

 

Importante ressaltar que, diferentemente das recomendações da SNMMI e EANMMI, 

em que se propõem intervalos de atividade que poderiam ser administradas em alguns 

procedimentos diagnósticos, a proposta do presente estudo traz um único valor de atividade 

como referência para cada procedimento, isto em decorrência da escolha do método utilizado 

no levantamento da proposta de DRL para o Brasil. Todavia, esta escolha não traz prejuízo 

para a implantação do DRL na rotina clínica, considerando que o valor de DRL para cada 

exame não é algo restritivo, ou seja, pode estar sujeito à variação de acordo com as 

necessidades clínicas dos pacientes.  Por outro lado, entende-se que ao indicar um único valor, 

e não intervalo de valores, pode-se facilitar o seguimento e controle das exposições, que é o 

objetivo principal ao se determinar um DRL regional.  

4.1 Comparativo Geral das Atividades Praticadas no Brasil e no Exterior 

Os gráficos a seguir apresentam um comparativo das atividades administradas em 

procedimentos diagnósticos no Brasil e aquelas reportadas pela SNMMI, IAEA e EANMMI, 

quando existentes, como referência para o respectivo exame. 

Cintilografia de perfusão 

miocárdica (protocolo 2 dias) 

Repouso 

99mTc-MIBI  870 800 1.110 600 

Cintilografia de perfusão 

miocárdica (protocolo 2 dias) 

estresse 

99mTc-MIBI  925 800 1.110 600 

Cintilografia de fígado e vias 

biliares 
99mTc-DISIDA 370 150 111-185 150 

Pesquisa de esvaziamento 

gástrico  – sólidos 
99mTc-Fitato 60 12 18,5-74 - 

Pesquisa de esvaziamento 

gástrico – líquidos 
99mTc-Fitato 37 12 18,5-74 - 

Cintilografia do fígado e baço 99mTc-Fitato 370 80 111-222 - 

PET oncológico 18F-FDG 370 - 370-740 370 

PET cerebral 18F-FDG 350 - 185-740 200 

Cintilografia óssea com fluoreto 18F-NaF 370 - 185-370 150 

Cintilografia de corpo inteiro 

para infecção/inflamação 
67Ga-Citrato 185 300 185-370 80 

Cintilografia de corpo inteiro 

para tumores 
67Ga-Citrato 259 300 185-370 80 

Cintilografia de corpo inteiro 

com iodo radioativo (PCI) 
131I-NaI 185 400 37-185 10-185 



34 

 

Figura 4: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia renal 

dinâmica (99mTc-DTPA) 

 

Figura 5: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia óssea 

(99mTc-MDP) 

 

Figura 6: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de 

paratireoides (99mTc-MIBI) 

 

Figura 7: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia renal 

estática (99mTc-DMSA) 

 

Figura 8: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia 

pulmonar de inalação (99mTc-DTPA) 

 

Figura 9: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia da 

tireoide (99mTc-Pertecnetato) 
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Figura 10: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de 

perfusão cerebral (99mTc-ECD) 

 

Figura 11: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de corpo 

inteiro com iodo radioativo (PCI) (131I-

NaI) 

 

 

Figura 12: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de 

glândulas salivares (99mTc-Pertecnetato) 

 

Figura 13: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia para 

pesquisa de sangramento 

gastrointestinal (99mTc-Hemácias) 

 

Figura 14: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de 

perfusão miocárdica – protocolo 1 dia - 

estresse (99mTc-MIBI) 

 

 

Figura 15: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia com 

gálio-67 de corpo inteiro para 

infecção/inflamação (67Ga-Citrato) 
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Figura 16: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de fígado 

e vias biliares (99mTc-DISIDA) 

 

Figura 17: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de 

perfusão miocárdica – protocolo 1 dia - 

repouso (99mTc-MIBI) 

 

 

Figura 18: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia com 

gálio-67 de corpo inteiro para tumores 

(67Ga-Citrato) 

 

Figura 19: Dispersão das atividades 

administradas em linfocintilografia de 

membros (99mTc-Fitato) 

 

 

Figura 20: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de 

perfusão miocárdica – protocolo 2 dias - 

repouso (99mTc-MIBI) 

 

 

 

Figura 21: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia para 

pesquisa de divertículo de Meckel 

(99mTc-Pertecnetato) 
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Figura 22: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de 

perfusão miocárdica – protocolo 2 dias – 

estresse (99mTc-MIBI) 

 

Figura 23: Dispersão das atividades 

administradas em pesquisa de 

esvaziamento gástrico – sólidos (99mTc-

Fitato) 

 

 

Figura 24: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia 

pulmonar de perfusão (99mTc-MAA) 

 

Figura 25: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia do fígado 

e do baço (99mTc-Fitato) 

 

 

 

Figura 26: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de corpo 

inteiro com MIBG (131I - MIBG) 

 

Figura 27: Dispersão das atividades 

administradas em cistocintilografia 

direta (99mTc-DTPA) 
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Figura 28: Dispersão das atividades 

administradas em 

dacriocistocintilografia (99mTc-

Pertecnetato) 

 

 

 

Figura 29: Dispersão das atividades 

administradas em trânsito esofágico 

(99mTc-Fitato/Enxofre) 

 

Figura 30: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de 

perfusão miocárdica (201Tl-Cloreto) 

 

Figura 31: Dispersão das atividades 

administradas em captação da tireóide 

(131I-NaI) 

 

 

 

Figura 32: Dispersão das atividades 

administradas em gated blood pool 

(ventriculografia) (99mTc-Hemácias 

Marcadas) 

 

Figura 33: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia da 

tireóide (131I-NaI) 
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Figura 34: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de corpo 

inteiro com MIBI (99mTc-MIBI) 

 

 

 

Figura 35: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia com 

gálio-67 de um segmento 

(coração/pulmão/rim) (67Ga-Citrato) 

 

Figura 36: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia para 

linfonodo sentinela SNOLL/ROLL 

(99mTc-Fitato/MAA) 

 

Figura 37: Dispersão das atividades 

administradas em cisternocintilografia 

(99mTc-DTPA) 

 

 

Figura 38: Dispersão das atividades 

administradas em estudo de linfonodo 

sentinela com probe (99mTc-Fitato) 

 

Figura 39: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia mamária 

(99mTc-MIBI) 
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Figura 40: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de corpo 

inteiro com análogos da somatostatina 

(99mTc-Octreotídeo) 

 

Figura 41: Dispersão das atividades 

administradas em cistocintilografia 

indireta (99mTc-DTPA) 

 
 

Figura 42: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia cerebral 

para tumores (99mTc-MIBI) 

 

 

Figura 43: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia com 

análogos da somatostatina (111In-

Octreotídeo) 

 

Figura 44: Dispersão das atividades 

administradas em estudo de primeira 

passagem (99mTc-DTPA) 

 

Figura 45: Dispersão das atividades 

administradas em PET oncológico com 

FDG (18F-FDG) 
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Figura 46: Dispersão das atividades 

administradas em PET cerebral com 

FDG (18F-FDG) 

 

 

 

Figura 47: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de 

medula óssea (99mTc-Fitato/Enxofre) 

 

Figura 48: Dispersão das atividades 

administradas em PET para inflamação 

com FDG (18F-FDG) 

 

Figura 49: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de corpo 

inteiro com MIBG (123I-MIBG) 

 

 

 

Figura 50: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia para 

pesquisa de baço acessório (99mTc-

Hemácias Esferocitadas) 

 

Figura 51: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia cerebral 

para tumores (SPECT) (201Tálio-

Cloreto)
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Figura 52: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia cardíaca 

com MIBG (131I-MIBG)  

 

Figura 53: Dispersão das atividades 

administradas bem cintilografia renal 

dinâmica (99mTc-EC) 

 

Figura 54: Dispersão das atividades 

administradas em cintilografia de corpo 

inteiro com iodo radioativo (PCI) (123I-

NaI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelos gráficos das dispersões das atividades administradas, Figura 4 à Figura 56, é 

possível verificar a grande divergência das atividades praticadas pelos SMNs brasileiros. Alguns 

gráficos, Pesquisa de refluxo gastroesofágico (99mTc-Fitato/Estanho) e pesquisa de esvaziamento 
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gástrico – líquido (99mTc-Fitato), não apresentaram dados suficientes para se calcular os 

diferentes percentis, tornando o gráfico boxplot inaplicável para estes exames a partir do seu 

conceito. Para esses casos, a proposta de DRL foi indicada a partir do único valor de atividade 

informada para esses exames. 

Após o levantamento da proposta do DRL, foram estimadas as doses efetivas (mSv) 

recebidas por pacientes a partir das constantes de dose (mSv/MBq) indicadas pela ICRP 106 

[28] ou SNMMI [29] e média das atividades administradas (MBq) aos pacientes para os 

diferentes procedimentos diagnósticos realizados pelas clínicas; a Tabela 8 apresenta estes dados 

para os procedimentos diagnósticos mais praticados pelas clínicas envolvendo a administração 

do radioisótopo 99mTc, enquanto a Tabela 9 apresenta os resultados para outros radioisótopos. 

Tabela 8. Principais tipos de exames realizados pelos SMNs, atividades administradas, 

DRL proposto e estimativa de dose efetiva para o radioisótopo 99mTc 

Procedimento Diagnóstico  Radiofármaco 
Atividade [MBq] Dose Efetiva 

[mSv] Média ±1DP* (P75) DRL proposto  

Cintilografia renal dinâmica 99mTc-DTPA 406 ± 164 449 1,99 ± 0,80 

Cintilografia óssea 99mTc-MDP 1,036 ± 190 1.110 5,91 ± 1,08 

Cintilografia renal estática 99mTc-DMSA 189 ± 64 185 1,66 ± 0,56 

Cintilografia de 

paratireoides 99mTc-MIBI 708 ± 161 740 6,37 ± 1,45 

Cintilografia pulmonar de 

perfusão 
99mTc-MAA 246 ± 90 333 2,71 ± 0,99 

Cintilografia da tireoide 99mTc- Pertecnetato 410 ± 144 444 5,33 ± 1,87 

Cintilografia de perfusão 

cerebral (SPECT cerebral) 99mTc-ECD 1.061 ± 220 1.203 8,17 ± 1,69 

Cintilografia de glândulas 
salivares 99mTc- Pertecnetato 491 ± 177 555 6,38 ± 2,30 

Pesquisa de refluxo 
gastroesofágico 99mTc-Fitato/Sulfato 52 ± 45 37 1,25 ± 1,08 

Cintilografia para pesquisa 

de sangramento 
gastrointestinal 

99mTc- Hemácias 847 ± 197 925 5,93 ± 1,38 

Cintilografia de perfusão  

miocárdica 
(protocolo 1 dia) repouso 

99mTc-MIBI  437 ± 216 444 3,71 ± 1,83 

Cintilografia de perfusão 

miocárdica  (protocolo 1 
dia) estresse 

99mTc-MIBI  1.067 ± 245 1.110 9,06 ± 2,08 

Cintilografia de fígado e 
vias biliares 99mTc-DISIDA 298 ± 190 370 5,07 ± 3,23 

Linfocintilografia de 99mTc-Fitato 74 ± 75 74 1,78 ± 1,80 
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*DP = Desvio Padrão 

 

 

 

Tabela 9: Principais tipos de exames realizados pelos SMNs, atividades administradas, 

DRL proposto e estimativa de dose efetiva para outros radioisótopos 

membros (linfedema) 

Cintilografia de perfusão 

miocárdica  
(protocolo 2 dias) repouso 

99mTc-MIBI  723 ± 241 870 6,15 ± 2,05 

Cintilografia de perfusão 

miocárdica (protocolo 2 
dias) estresse 

99mTc-MIBI  791 ± 237 925 6,72 ± 2,01 

Cintilografia para pesquisa 
de divertículo de Meckel 99mTc-Pertecnetato 419 ± 186 555 5,45 ± 2,42 

Pesquisa de esvaziamento 

gástrico  – sólidos 99mTc-Fitato 68 ± 89 60 1,63 ± 2,14 

Pesquisa de esvaziamento 
gástrico – líquidos 99mTc-Fitato 48 ± 45 37 1,15 ± 1,08 

Cintilografia pulmonar de 
inalação 99mTc-DTPA 1.098 ± 345 1.203 7,69 ± 2,41 

Cintilografia do fígado e 

baço 99mTc-Fitato 321 ± 166 370 4,49 ± 2,32 

Procedimento Diagnóstico  Radiofármaco   
Atividade [MBq] Dose Efetiva 

[mSv] Média ± 1DP*  (P75) DRL proposto  

PET oncológico 18F-FDG 356 ± 51 370 6,76 ± 0,97 

PET cerebral 18F-FDG 269 ± 80 350 5,11 ± 1,52 

PET inflamação 18F-FDG 356 ± 57 370 6,76 ± 1,08 

Cintilografia óssea com 
fluoreto 18F-NaF 304 ± 92 370 7,30 ± 0,30 

Cintilografia de corpo inteiro 

para infecção/inflamação 67Ga-Citrato 182 ± 43 185 18,20 ± 4,30 

Cintilografia de corpo inteiro 

para tumores 
67Ga-Citrato 222 ± 65 259 22,20 ± 6,50 

Cintilografia de um segmento 

(coração/pulmão/rim) 67Ga-Citrato 145 ± 47 185 14,50 ± 4,70 

Cintilografia com análogos da 

somatostatina 

111In- 

Octreotídeo 
175 ± 62 190 9,45 ± 3,35 

Cintilografia de corpo inteiro 123I-MIBG 370 ± 473 370 4,81 ± 1,28 

Cintilografia de corpo inteiro 

com iodo radioativo (PCI) 
123I-NaI 175 ± 66 167 2,27 ± 0,86 

Captação da tireoide 123I-NaI 109 ± 107 148 11,99 ± 11,77 

Cintilografia cardíaca 123I-MIBG 180 ± 100 222 2,34 ± 1,30 

Cintilografia de corpo inteiro 

com iodo radioativo (PCI) 
131I-NaI 138 ± 50 185 15,18 ± 5,50 

Cintilografia de corpo inteiro 131I-MIBG 83 ± 47 111 11,62 ± 6,58 

Cintilografia da tireoide 131I-NaI 13 ± 25 9 143,00 ± 275 

Cintilografia cardíaca 131I-MIBG 136 ± 175 148 19,04 ± 1,29 
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*DP = Desvio Padrão 

Após o cálculo das doses efetivas, foi realizada uma análise verificando o quanto as 

doses seriam reduzidas, caso os valores de atividades propostos neste estudo como DRL 

fossem aplicados na rotina clínica em comparação com os valores máximos de atividade 

previamente reportados pelas clínicas para cada exame. As figuras 57 e 58 a seguir ilustram 

os resultados. 

Figura 55: Potencial para redução da dose de radiação em procedimentos de Medicina 

Nuclear a partir da aplicação dos valores de atividade propostos pelo DRL na rotina 

clínica (99mTc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cintilografia de perfusão 
Miocárdica 201Tl-Cloreto 119 ± 22 130 18,45 ± 3,41 

Cintilografia cerebral para 
tumores (SPECT) 201Tl-Cloreto 280 ± 309 185 43,40 ± 47,89 
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Figura 56: Potencial para redução da dose de radiação em procedimentos de Medicina 

Nuclear a partir da aplicação dos valores de atividade propostos pelo DRL na rotina 

clínica (outros radioisótopos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelas Tabelas 8 e 9, observa-se que os exames envolvendo os radioisótopos  67Ga, 

201Tl e 131I são responsáveis por gerar as maiores doses de radiação aos pacientes em 

procedimentos de Medicina Nuclear, com especial atenção à cintilografia da tireoide com 131I-

NaI, capaz de produzir doses efetivas superiores a 100 mSv. No entanto,  com a  aplicação 

dos valores de atividade propostos como DRL na rotina clínica, pode-se alcançar uma redução 

de dose mínima de 15%, máxima de 95% e média de 50% em relação às doses estimadas com 

os valores de atividades atualmente praticados pelos SMNs, Figuras 57 e 58, com grande 

impacto na redução de doses em procedimentos envolvendo principalmente o radioisótopo 

131I.  

É importante ressaltar que não foram encontradas referências internacionais de 

atividades para alguns tipos de procedimentos diagnósticos, o que causou a ausência de 

comparação dos valores de atividades praticados pela Medicina Nuclear do Brasil com 

aqueles provenientes de referências internacionais. Nestes casos, a análise dos dados 

contemplou apenas o estudo da dispersão das atividades reportadas pelos SMNs e estimativa 

de doses.  
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Para as práticas de diferenciação das atividades de acordo com o peso corpóreo dos 

pacientes, apenas 56 SMNs indicaram a aplicação de algum tipo de regra para ajustar as 

atividades, sendo que 7% deles seguem a bula, 5% utilizam regra de três simples levando em 

consideração o peso padrão de 70 kg de um homem adulto, enquanto os outros 88% utilizam 

metodologias empíricas para esta diferenciação. 51 SMNs não apresentaram nenhuma regra 

de diferenciação das atividades de acordo com a massa corpórea dos pacientes. 

Analisando as práticas de administração de atividades de radioisótopos para pacientes 

pediátricos, dos 107 SMNs respondentes, 89 deles utilizam alguma regra para diferenciar os 

valores de atividades praticados para esse público, o restante dos SMNs não souberam 

responder os tipos de ajustes utilizados. Das clínicas que utilizam algum tipo de regra, 45% 

delas utilizam metodologias empíricas, 34% utilizam a regra de Webster, 14% seguem os 

protocolos da EANMMI ou da SNMMI, 3% seguem a bula e 3% utilizam regra de três 

simples levando em consideração o peso corpóreo de um paciente adulto padrão de 70 kg.  

A partir dos valores de DRL propostos para pacientes adultos e com base em 

diferentes estudos sobre ajustes de atividades para pacientes pediátricos [23-27], fatores de 

correção foram estabelecidos de forma linear com o peso corpóreo dos pacientes pediátricos, 

Figura 59. 

Pelos estudos analisados sobre os ajustes de atividade de radioisótopos para pacientes 

pediátricos [23-27] há três tipos de fatores de correção a serem considerados, quais estão 

vinculados aos tipos de exames que se pretende realizar; há fatores de correção específicos 

para exames realizados na região da tireóide, fatores relacionados aos exames renais e aqueles 

relacionados a estudos de outros órgãos do corpo humano. Para facilitar a implantação do 

método de ajuste de atividade de acordo com o peso corpóreo do paciente pediátrico, uma 

única relação entre fator de correção (FC) e peso do paciente foi desenvolvido, uma vez que 

existe um pequeno desvio, sem impacto clínico ou dosimétrico, entre os ajustes 

providenciados pelos métodos existente na literatura e o método aqui desenvolvido, 

principalmente para pacientes com peso superior a 20 kg, Figura 60.  
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Figura 57: A) Fator de correção (FC) utilizado para estabelecer os ajustes de atividades 

para pacientes pediátricos de acordo com o tipo de órgão a ser estudado B) Método 

otimizado utilizado para estabelecer uma relação linear entre os órgãos 
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Figura 58: Diferença entre os fatores de correção (FC) estabelecidos para os 3 tipos de 

exames e o método otimizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do método otimizado para se determinar os fatores de correção a serem 

aplicados nos ajustes de atividades para pacientes pediátricos é possível definir uma única 

fórmula a ser empregada nessas situações. Esta fórmula é expressa pela equação a seguir e, 

em sequência, apresenta-se três exemplos de sua aplicação, incluindo os dois métodos de 

cálculo, otimizado (desenvolvido neste estudo) e não otimizado, visando fazer uma 

comparação entre os valores de atividades a serem aplicados. 

 

Atividade Pediátrica [MBq] = DRL Adulto [MBq] x (FC) 

 

Os valores de atividade propostos para pacientes adultos, DRL Adulto, podem ser 

extraídos da Tabela 6 e os fatores de correção otimizados podem ser obtidos da Figura 59B. 

  

Exemplo 1: Qual a atividade de referência a ser administrada para um paciente 

pediátrico de 25 kg que irá realizar uma cintilografia óssea com o radiofármaco  

99mTc-MDP? Pela aplicação da equação, temos:     

Atividade Pediátrica [MBq] = DRL Adulto (70 kg, 99mTc-MDP) [MBq] x (FC)  

Método 1(Figura 59A): Atividade Pediátrica = 1.110 [MBq] x 0,42 = 466 [MBq] 

Método Otimizado (Figura 59B): Atividade Pediátrica = 1.110 [MBq] x 0,36 = 

                                                      = 400 [MBq] 
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Exemplo 2: Qual a atividade de referência a ser administrada para um paciente 

pediátrico de 40 kg que irá realizar uma cintilografia renal estática com o radiofármaco   

99mTc-DMSA? Pela aplicação da equação, temos:      

Atividade Pediátrica [MBq] = DRL Adulto (70 kg, 99mTc-DMSA) [MBq] x (FC)  

Método 1(Figura 59A): Atividade Pediátrica = 185 [MBq] x 0,62 = 115 [MBq] 

Método Otimizado (Figura 59B): Atividade Pediátrica = 185 [MBq] x 0,57 = 

                                                      = 105 [MBq] 

 

Exemplo 3: Qual a atividade de referência a ser administrada para um paciente 

pediátrico de 35 kg que irá realizar um PET oncológico com o radiofármaco 18F-FDG? Pela 

aplicação da equação, temos:   

Atividade Pediátrica [MBq] = DRL Adulto (70 kg, 18F-FDG) [MBq] x (FC)  

Método 1 (Figura 59A): Atividade Pediátrica = 370 [MBq] x 0,55 = 204 [MBq] 

Método Otimizado (Figura 59B): Atividade Pediátrica = 370 [MBq] x 0,51 = 

                                                      = 189 [MBq] 

 

Neste estudo, foram encontrados 189 equipamentos de imagem ativos nos SMNs 

analisados, sendo identificados como 48% GE, 20% Elscint, 17% Siemens, 12% Philips e 3% 

outros fabricantes. 
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5 DISCUSSÃO 

 Apesar da baixa taxa de resposta de algumas regiões do Brasil, especialmente a região 

Norte, que contou com apenas 4% do total de SMNs existentes na região, o projeto recebeu 

um volume grande de informações, por exemplo, o estudo englobou 50% de todos os SMNs 

existentes na região Centro Oeste do país, o que permitiu ao final do projeto cobrir, 

aproximadamente, 25% de todos os SMNs existentes no território nacional. Isto possibilitou 

uma análise mais apurada das práticas de Medicina Nuclear existentes no Brasil, além de 

fornecer subsídios para o levantamento de uma proposta de DRL a partir do cálculo do P75 

para as atividades de radioisótopos usualmente administradas aos pacientes em diferentes 

exames diagnósticos.   

 Mesmo com o baixo percentual de SMNs que aderiram a este projeto de pesquisa, é 

importante ressaltar que, de acordo com pesquisas bibliográficas, não foi encontrado nenhum 

trabalho científico ou de desenvolvimento anterior a este que apresentasse um volume tão 

grande de SMNs participantes e com uma diversidade tão alta de procedimentos analisados, 

contando com 107 SMNs participantes e 64 exames analisados.  

  A partir das informações recebidas dos 107 SMNs participantes deste projeto, foram 

identificados 189 equipamentos de imagem em funcionamento. Dentre esses equipamentos 

foram encontradas sete marcas diferentes (GE, Elscint, Siemens, ADAC, Philips, Picker e 

Nuclear Lab) e com diferentes modelos, o que também poderia justificar a diversidade das 

atividades administradas aos pacientes para um mesmo tipo de exame, uma vez que essa 

diversidade de equipamentos implica, geralmente, no emprego de tecnologias diferentes, seja 

pelo período de fabricação ou por outros fatores técnicos que determinem um maior ou menor 

emprego de atividade para se ter uma boa qualidade de imagem diagnóstica.   

 Nas práticas de atividades administradas, Tabela 6, observa-se que além de uma 

grande dispersão entre as práticas dos SMNs dentro do território nacional, quando 

comparadas com os órgãos internacionais, as diferenças não seguem um padrão de 

distanciamento entre Brasil e cada um dos órgãos, demonstrando a não uniformidade de 

metodologias empregadas em todo o território nacional. Essa heterogeneidade de práticas 

pode ser evidenciada pela alta dispersão encontrada entre alguns procedimentos como, por 

exemplo, a dacriocistocintilografia que apresenta diferenças de até 500 vezes entre o maior e 

menor valor de atividade administrada entre os SMNs. Mesmo os procedimentos que 

apresentaram baixa dispersão demonstraram diferenças de até 200% entre os SMNs, como, 

por exemplo, os procedimentos de PET/CT com 18F-FDG. 



52 

 

 Analisando essas dispersões de forma mais aprofundada, verificamos, por exemplo, 

que cintilografias renais dinâmicas utilizando o radiofármaco 99mTc-DTPA, têm uma 

diferença entre o valor mínimo de atividade (148 MBq) e máximo (740 MBq), 

correspondendo a uma diferença de cinco vezes entre eles, algo que se repete nas 

cintilografias renais estáticas. Para exames de cintilografia de glândulas salivares com 99mTc-

Pertecnetato, podemos verificar uma diferença de até 10 vezes entre o mínimo (111 MBq) e o 

máximo (1.110 MBq) de atividade administrada. Esta diferença também é encontrada em 

estudos de esvaziamento gástrico (sólidos ou líquidos) utilizando o radiofármaco 99mTc-Fitato. 

 É importante enfatizar que alguns valores de atividades indicados para alguns 

procedimentos pelos SMNs são questionáveis. Por exemplo, na cintilografia de tireoide com 

99mTc-Pertecnetato, o mínimo de atividade relatada pelos SMNs foi de 9 MBq, ao passo que 

as análises estatísticas indicam que este valor não é representativo em relação a todas as 

atividades indicadas, mesmo com base na média (410 MBq) ou mediana (370 MBq). Além 

disso, considerando-se a eficiência dos sistemas de detecção, bem como o tempo necessário 

para a obtenção de imagens que utilizam este nível de atividade, a aplicação deste montante 

de atividade para este tipo de exame é algo questionável. Assim, mesmo que se leve em 

consideração que os dados apresentados na Tabela 6 são dados fornecidos pelos SMNs que 

aceitaram participar do projeto de pesquisa, portanto, verdadeiros, eles devem ser observados 

com certa cautela. Todavia, eles reforçam a necessidade da existência de guias de referência 

que facilitem a padronização de atividades a serem administradas nos diferentes 

procedimentos diagnósticos de Medicina Nuclear. 

Não é possível dizer de forma direta e sem uma análise mais aprofundada a atividade 

mais adequada a ser administrada em cada exame, uma vez que devem ser levados em 

consideração uma série de fatores para alcançar a melhor relação entre qualidade de imagem a 

partir de um mínimo possível de atividade. Para tal, são necessários estudos dedicados 

envolvendo todas as variáveis que influenciam o balanço entre a qualidade de imagem que se 

deseja atingir e a quantidade de atividade necessária para se alcançar tal objetivo. Esta análise 

requer a consideração de fatores, tais como as características dos pacientes e dos  

equipamentos de imagem disponíveis (detectores, colimadores, eficiência e sensibilidade de 

detecção etc), tipos de exames, bem como a definição mais exata do que seria uma boa  

qualidade de imagem [19,31]. 

 Devido à grande dispersão das atividades utilizadas pelos SMNs em um mesmo 

procedimento diagnóstico, a dispersão geográfica desses SMNs dentro do território brasileiro 

e a variedade de protocolos de administração de atividade de acordo com as características 
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dos pacientes, bem como os diferentes tipos de equipamentos de imagem existente, este 

estudo apresentou uma proposta de DRL desenvolvida a partir do P75 para as atividades 

administradas por ser uma metodologia pouco restritiva. 

 A aplicação do P75 como primeira sugestão de DRL tem como principal objetivo 

contribuir para uma cultura de segurança radiológica em que os SMNs possam seguir uma 

mesma lógica na administração de radioisótopos para pacientes, uma vez que, de acordo com 

os levantamentos realizados, não foi identificado um padrão nas regras de administração de 

radioisótopos de acordo com o peso corpóreo dos pacientes ou regras em administrações 

pediátricas. A partir da divulgação dos resultados deste estudo, espera-se que essas  

divergências comecem a ser diminuídas com o passar do tempo, podendo este trabalho ser um 

ponto de partida para a unificação das práticas de Medicina Nuclear disponíveis no Brasil.  

 Ao compararmos os valores de DRL propostos neste estudo com as propostas dos 

valores recomendados pela IAEA, SNMMI e EANMMI, nota-se uma proximidade maior das 

atividades apresentadas neste estudo com aquelas indicadas pela SNMMI, o que sugere que os 

SMNs brasileiros utilizam os guias da SNMMI com maior frequência que guias da EANMMI, 

tendo em vista que esta associação apresenta a metade ou um terço dos valores de atividades 

atualmente praticados no Brasil. No presente estudo não foi possível identificar os motivos  

da diferença entre as práticas da SNMMI e da EANMMI, porém é importante ressaltar que 

estas entidades apresentam guias de referência com valores ou intervalos de atividades que 

são passíveis de serem administradas em um mesmo procedimento, podendo estes valores 

diferir entre o mínimo e o máximo em até 10 vezes. Isto mostra que a dispersão apresentada a 

partir das informações coletadas nos SMNs pelo presente projeto de pesquisa não é uma 

realidade apenas do Brasil, mas também em países e regiões mais desenvolvidas 

economicamente, reforçando a necessidade de uma análise muito mais aprofundada para a 

definição do valor ideal de atividade a ser administrada aos pacientes. 

 A heterogeneidade das atividades administradas pelos SMNs para um mesmo exame 

diagnóstico acarreta uma variação bastante acentuada nos valores de dose efetiva (mSv) 

recebida pelos pacientes; isto como reflexo das doses serem calculadas a partir de constantes 

de dose (mSv/MBq) multiplicada pelos valores de atividades (MBq) reportadas pelos SMNs. 

Como já mencionado, os exames envolvendo os radioisótopos  67Ga, 201Tl e 131I são os 

principais responsáveis pelas doses mais elevadas, superando, muitas vezes, o valor de 100 

mSv. Contudo, com a aplicação do DRL na rotina clínica, pode-se alcançar uma redução 

bastante acentuada nas doses, podendo alcançar patamares superiores aos 90%, Figuras 57 e 

Figura 58.   
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 Em relação às atividades administradas pelos SMNs para pacientes pediátricos, nota-

se  uma falta de um padrão de ajuste para estas atividade, tendo em vista pacientes pediátricos 

e adultos serem diferentes. Geralmente, as regras de ajustes de atividades para pacientes 

pediátricos levam em consideração as atividades indicadas para pacientes adultos [31], e, 

neste sentido, existem algumas metodologias descritas na literatura de como proceder este 

ajuste: a primeira delas é a regra de três simples tomando como base a atividade administrada 

para um paciente adulto com peso corpóreo de 70 kg ou área superfície corporal de 1,73 m2; 

existe a regra de Webster que leva em consideração a atividade proposta para paciente adulto 

e a idade do paciente pediátrico e, por último, existe o método proposto pela EANMMI que 

leva em consideração o peso corpóreo do paciente pediátrico, o radiofármaco utilizado, a 

capacidade de detecção dos equipamentos de imagem e consideração sobre a atividade 

mínima a ser aplicada em cada exame.  

 Considerando que o método proposto pela EANMMI para ajustar as atividades 

pediátricas leva em conta muitos fatores, intrínsecos e extrínsecos ao paciente, o presente 

trabalho utilizou o método descrito por essa associação para o desenvolvimento de uma 

metodologia mais otimizada baseada em fatores de correção para as atividades indicadas para 

pacientes adultos; estes fatores foram construídos de forma linear com o peso corpóreo dos 

pacientes, Figura 59B. 

 Importante ressaltar que neste estudo não foram definidas atividades mínimas a serem 

administradas a pacientes pediátricos em decorrência das diferenças encontradas nas práticas 

dos diferentes SMNs e dos equipamentos disponíveis para imagem. Além disso, a partir dos 

relatos fornecidos pelos SMNs brasileiros entende-se que é possível obter uma boa qualidade 

de imagens com valores de atividades inferiores aos indicados pela EANMMI, conforme 

discussões recentes da literatura científica [26, 27, 32-35] e, portanto, um bom julgamento é 

necessário na hora da escolha da atividade a ser administrada a um paciente, pois quantidades 

maiores de atividade podem ser necessárias para pacientes obesos, pacientes com idade 

avançada e apresentando dores, pacientes com dificuldade de se manter deitado na maca de 

exames por longo períodos de tempo, pacientes apresentando claustrofobia ou situações 

clínicas que requeiram um menor tempo de exame. Assim, ao determinar a atividade a ser 

administrada a um paciente em procedimentos diagnósticos de Medicina Nuclear diferentes 

considerações devem ser levantadas tentando alcançar o compromisso entre os princípios da 

segurança radiológica, em que se procura controlar e reduzir as exposições, mas que também 

leve em consideração as necessidades clínicas de cada paciente individualmente. 
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6 CONCLUSÕES 

Pelo exposto, o DRL não deve ser visto como um limite de atividade de radioisótopos 

a ser administrado para pacientes em procedimentos de Medicina Nuclear nem deve ser 

utilizado como uma linha divisória entre boas e más práticas, mas como valores de referência, 

sabendo que a administração de atividades maiores ou menores são passíveis de serem 

aplicadas de acordo com considerações e justificativas clínicas. 

Para a aplicação do DRL no território nacional, espera-se que cada SMN realize uma 

análise de seus procedimentos e, na medida do possível, se adequem às propostas do DRL. 

Dessa forma, entende-se que a médio e longo prazo as dispersões encontradas ao longo de 

todo o território nacional possam ser diminuídas, criando uma prática mais uniforme tanto nas 

atividades a serem administradas em cada procedimento diagnóstico quanto nas práticas 

específicas de administração de atividades de radioisótopos de acordo com a idade e o peso 

corpóreo dos pacientes. 

 O estabelecimento e a aplicação do DRL na rotina clínica poderia contribuir 

substancialmente para a redução das doses e controle das exposições na área médica, 

oferecendo aos pacientes um exame de alta tecnologia e de riscos controlados.  
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8 ANEXOS 

Anexo A - Carta de anuência da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear 
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Anexo B – Formulário enviado aos Serviços de Medicina Nuclear 
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Anexo C - Publicação Científica - Artigo 1 
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Anexo C - Publicação Científica – Artigo 2 
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