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RESUMO 
 

A Tomografia por Emissão de Pósitrons associada a um tomógrafo computadorizado 
(PET/CT) é um exame diagnóstico dentro da área de Medicina Nuclear baseado na 
fisiologia e no metabolismo do corpo humano, e tem como principal radiofármaco o 
fluordesoxiglucose (FDG). O FDG é composto pelo isótopo radioativo Flúor-18, cujo 
processo de decaimento por emissão de pósitrons resulta em radiação gama com 
alta energia (511 keV). Este estudo teve como objetivo identificar as doses 
equivalentes nas mãos provenientes da exposição ocupacional no processo de 
trabalho em procedimentos com radiofármacos marcados com 18F em serviços de 
medicina nuclear.  Para tanto, profissionais de três serviços de Medicina Nuclear 
(SMN) que realizam exames PET/CT foram monitorados com dosímetros 
termoluminescentes nos dedos médios (falange média, lado palmar) e nos pulsos 
(lado palmar) das mãos dominante e não dominante a fim de se quantificar as doses 
equivalentes nestes pontos. Quatro profissionais foram monitorados durante o 
fracionamento do radiofármaco, e cinco profissionais durante a administração 
intravenosa. No fracionamento, a faixa de valores, entre o valor mínimo e o máximo 
da dose por atividade (mSv/GBq) foi de 0,24 a 1,81 mSv/GBq para o dedo não 
dominante; de 0,37 a 1,98 mSv/GBq para o dedo dominante; de 0,13 a 1,52 
mSv/GBq para o pulso não dominante; e de 0,25 a 1,56 mSv/GBq para o pulso 
dominante. Em relação à administração do radiofármaco a faixa de valores foi de: 
0,12 a 2,03 mSv/GBq para o dedo não dominante; de 0,26 a 1,87 mSv/GBq para o 
dedo dominante; de 0,23 a 1,76 mSv/GBq para o pulso não dominante e 0,39 a 1,97 
mSv/GBq para o pulso dominante. Os maiores valores de dose equivalente foram 
registrados no dedo da mão dominante durante o fracionamento. Já para a 
administração não foi possível determinar um único ponto mais exposto, e de 
maneira geral os valores no dedo não dominante foram maiores que as da 
dominante. Considerando uma carga de trabalho de 1800 exames/ano para os 
profissionais do SMN 1, os maiores valores estimados de dose equivalente anual no 
ponto mais exposto dos profissionais do fracionamento e administração foi de 444 
mSv e 740 mSv, respectivamente. Enquanto que para os profissionais dos SMN 2 e 
3, com 3800 exames/ano os maiores valores estimados foram de 1745 mSv para o 
fracionamento e 2340 mSv para a administração. Frente a esses resultados, 
apresentamos uma proposta de Roteiro de Inspeção considerando o risco sanitário à 
exposição do profissional à radiação como instrumento para a atuação 
complementar da Vigilância Sanitária. O controle da exposição dos profissionais por 
meio de tecnologias, o dimensionamento e o rodízio adequado da equipe de 
trabalho de modo a dividir a carga de trabalho são possíveis ações para que 
nenhum destes profissionais exceda os limites anuais de dose. 
 
Palavras-chave: Exposição ocupacional. Doses de radiação. Tomografia por 
emissão de pósitrons. Fluordesoxiglucose F18. Proteção radiológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Positron Emission Tomography associated with a computed tomography (PET/CT) is 
a diagnostic exam within the Nuclear Medicine area based on physiology and 
metabolism of the human body, and its main radiopharmaceutical is 
fluorodeoxyglucose (FDG). The FDG has in its composition the radioactive isotope 
Fluor-18, whose decay process by positron emission results in gamma radiation with 
high energy (511 keV). The purpose of this study was to identify the doses of 
occupational exposure throughout the work process in procedures with 
radiopharmaceuticals labelled with 18F in nuclear medicine departments (SMN). 
Therefore, professionals from SMN that perform PET/CT exams were monitored with 
thermoluminescent dosimeters on the middle fingers (middle phalanx, palmar side) 
and on the wrists (palmar side) of the dominant and non-dominant hands in order to 
quantify the doses at these points. Four professionals were monitored during the 
FDG preparation, and five during intravenous administration. For preparation, the 
range of values between the minimum and maximum dose per activity (mSv/GBq) 
were from 0.24 to 1.81 mSv/GBq for the non-dominant finger; from 0.37 to 1.98 
mSv/GBq for the dominant finger; from 0.13 to 1.52 mSv/GBq for the non-dominant 
pulse; and from 0.25 to 1.56 mSv/GBq for the dominant pulse. Regarding the 
administration of the FDG, the range of values were: 0.12 to 2.03 mSv/GBq for the 
non-dominant finger; from 0.26 to 1.87 mSv/GBq for the dominant finger; from 0.23 to 
1.76 mSv/GBq for the non-dominant pulse and 0.39 to 1.97 mSv/GBq for the 
dominant pulse. The highest dose values were recorded on the dominant finger 
during preparation. As for administration, it was not possible to determine a single 
point more exposed, and in general the doses on the non-dominant finger were 
higher than those on the dominant finger. Considering a workload of 1800 
exams/year for SMN1 professionals, the highest estimated annual dose values at the 
most exposed point for preparation and administration professionals were 444 mSv 
and 740 mSv, respectively. While for professionals from SMN2 and SMN3, with a 
3800 exams/year workload, the highest estimated annual dose values were 1745 
mSv for preparation and 2340 mSv for administration. In view of these results, we 
present a proposal for an Inspection Guide considering the health risk to the 
professional's exposure to radiation as an instrument for complementary action by 
the Health Surveillance service. Controlling the exposure of professionals through 
technologies, the sizing and the appropriate rotation of the work team in order to 
divide the workload are possible actions so that none of these professionals exceed 
the annual dose limits. 
 
 
Keywords: Occupational exposure. Radiation dosage. Positron-emission 
tomography. Fluorodeoxyglucose F18. Radiation Protection. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Medicina Nuclear é uma especialidade da medicina usada para o 

diagnóstico e acompanhamento de diversas patologias e atividades terapêuticas. 

Seu emprego envolve a utilização de radiação ionizante na forma de compostos 

radioativos, denominados radiofármacos e, em conjunto com técnicas de aquisição 

de imagem, permite avaliar aspectos da fisiologia humana (OKUNO; YOSHIMURA, 

2010). 

A Tomografia por Emissão de Pósitrons (do inglês Positron Emission 

Tomography, PET) é uma área dentro da medicina nuclear que permite a obtenção 

de imagens funcionais do metabolismo do paciente a partir de radiofármacos 

específicos (emissores de pósitrons), e pode estar associada a um tomógrafo 

computadorizado (PET/CT), o que permite a correlação anatômica na imagem   

(LACERDA, 2013). Os exames de PET/CT permitem o diagnóstico precoce e a 

verificação do estadiamento de neoplasias, monitoramento de terapias e possuem 

utilidade também em neurologia, cardiologia e psiquiatria (ALENEZI et al., 2015).  

O radiofármaco é um composto químico que apresenta dois componentes: 

um elemento radioativo, denominado radionuclídeo, que será detectado pelo 

equipamento gerador da imagem; e um não radioativo, também chamado de 

carregador ou marcador, responsável por direcionar o radiofármaco a um órgão ou 

tecido específico (ZIESSMAN; O’MALLEY; THRALL, 2014). A via mais comum para 

a administração do radiofármaco a um paciente é por administração intravenosa. 

Depois de injetado, o paciente se torna uma fonte de radiação (MATTSSON; 

HOESCHEN, 2013).  

Tendo em vista a necessidade de manipulação dos radiofármacos, tanto 

para o preparo dos mesmos quanto para a administração, e o contato direto ou 

indireto com os pacientes nos quais foram administrados os radiofármacos, a 

exposição à radiação ionizante na rotina de um serviço de medicina nuclear é 

inevitável. Pela natureza da atividade, a exposição ocorre não só nas mãos, que 

acabam recebendo as maiores doses de radiação por estarem mais próximas do 

material radioativo, mas no corpo todo, de uma maneira geral (KUBO, 2016). 

Especificamente para profissionais que trabalham na medicina nuclear, os 

que atuam em serviços que realizam exames PET/CT estão expostos a energias de 

fótons maiores que a emitida pelo Tecnécio-99m (99mTc), utilizada em gama-
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câmaras (LECCHI; MALASPINA; DEL SOLE, 2016). Em exames de PET/CT o 

radiofármaco mais utilizado é o 2-18Flúor-2-deoxi-D-glicose (FDG) (KUBO, 2016), 

marcado com o radioisótopo Flúor-18 (18F), cujo processo de decaimento radioativo 

resulta em raios gama (γ) com energia de 511 keV, consideravelmente maior que a 

energia de 140 keV do 99mTc (LECCHI; MALASPINA; DEL SOLE, 2016). 

Consequentemente, medidas de proteção radiológica como a monitoração 

individual e periódica dos trabalhadores devem ser realizadas para acompanhar as 

doses recebida durante a rotina de trabalho, a fim de verificar se as mesmas estão 

dentro de valores estabelecidos em normativas nacionais e internacionais 

(WRZESIEŃ; NAPOLSKA, 2015).  

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), órgão nacional que 

regula o uso das radiações ionizantes, exige o monitoramento individual com 

dosímetro de tórax para os profissionais que atuam em área controlada. Além 

disso, exige o uso de dosímetro de extremidades para a monitoração das mãos dos 

profissionais que atuam em medicina nuclear, tendo em vista que o campo de 

radiação a que estão expostos não é uniforme. Nas extremidades, os limites de 

dose equivalente devem ser aplicados ao valor médio da dose em 1 cm2 de área na 

região mais irradiada. Ou seja, no caso das mãos, o limite de dose deve ser 

comparado com valores medidos na região mais irradiada, representada pelos 

dedos (CNEN, 2013, 2014). 

Na prática, a CNEN (2013) exige que o valor de dose equivalente no ponto 

de maior exposição seja estimado a partir da leitura do dosímetro de extremidade, 

sendo os dosímetros do tipo anel e pulseira os mais utilizados. Entretanto, a 

estimativa de dose e a comparação com limites nesta região são dificultadas pelo 

fato destes dosímetros subestimar a dose recebida na região dos dedos. 

(WRZESIEŃ; ALBINIAK, 2016).  

Portanto, refletindo a preocupação com as doses dos trabalhadores em 

serviços com PET/CT, este trabalho busca identificar os valores de dose oriundos 

da exposição durante os processos de trabalho com o radiofármaco FDG, dando 

ênfase às doses equivalentes nas mãos dos trabalhadores. 

 
 



16 
 

 

1.1. Justificativa 

 

O presente trabalho foi instigado pela prática profissional da pesquisadora, 

atuante em Vigilância Sanitária, durante as inspeções em serviços de medicina 

nuclear que trabalham com exames de PET/CT. Percebeu-se que os profissionais 

não compreendiam a importância da utilização dos dosímetros de extremidades, 

ainda que os usassem na rotina diária. Também, por parte dos responsáveis pelos 

serviços, percebia-se que poucas ações eram tomadas quando profissionais 

expostos ao 18F pela manipulação do FDG recebiam doses elevadas nas mãos.  

Por outro lado, o próprio processo de fiscalização da vigilância, em que eram 

observados o uso ou não dos dosímetros e os respectivos relatórios de dose 

registrados nos dosímetros de tórax e extremidades, mostrava-se superficial e 

meramente burocrático. Não eram avaliados o processo de trabalho destes 

profissionais, a estrutura disponível no Serviço de Medicina Nuclear (SMN), e nem 

as estimativas de dose equivalente para o ponto mais exposto das mãos destes 

profissionais. 

Desta maneira, fez-se importante quantificar as doses equivalentes que os 

profissionais dos serviços de medicina nuclear que realizam exames de PET/CT 

com FDG estão recebendo para que se fomente a discussão sobre as práticas de 

proteção radiológica nestes locais e como maneira de sensibilizar os serviços e os 

profissionais para as práticas adequadas. Também, para permitir que as ações em 

Vigilância Sanitária sejam baseadas no conhecimento científico e demonstrem-se 

eficazes no controle da exposição ocupacional. 

Ainda, a identificação dos valores de dose equivalente permitirá a 

comparação com limites estabelecidos em normativas nacionais e internacionais, 

principalmente em relação às mãos. A adequação aos limites e o controle da 

exposição ocupacional se tornam mais cruciais se forem considerados o aumento 

do número de serviços e a crescente demanda de exames com FDG na área do 

PET/CT. 

 



17 
 

 

1.2. Objetivos da pesquisa 

 

1.2.1. Objetivo geral 

Identificar as doses equivalentes provenientes da exposição ocupacional no 

processo de trabalho em procedimentos com o radiofármaco FDG em serviços de 

medicina nuclear.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Medir a dose equivalente nas mãos dos profissionais que manipulam 

diretamente o radiofármaco FDG; 

- Estimar a dose equivalente anual nas mãos dos profissionais; 

- Comparar os resultados obtidos com a literatura científica; 

- Propor um roteiro de inspeção para a ação da Vigilância Sanitária. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1. Radiofármacos 

 A medicina nuclear utiliza de radiofármacos para o diagnóstico e terapia de 

patologias. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 

2009), radiofármacos são definidos como: 
“preparações farmacêuticas com finalidade 

diagnóstica ou terapêutica que, quando prontas para o 

uso, contêm um ou mais radionuclídeos. 

Compreendem também os componentes não 

radioativos para marcação e os radionuclídeos, 

incluindo os componentes extraídos dos geradores de 

radionuclídeos”. 

 

 A maioria dos radiofármacos é formada da combinação de uma molécula 

radioativa (radionuclídeo) com uma molécula biologicamente ativa (fármaco) 

(ZIESSMAN; O’MALLEY; THRALL, 2014). A utilidade de um radiofármaco é ditada 

pelas características desses dois componentes. Um fármaco é escolhido com base 

em sua localização preferencial em um dado órgão ou sua participação na função 

fisiológica do órgão. Em seguida, um radionuclídeo adequado é marcado no 

fármaco escolhido, de modo que, após administração do radiofármaco, a radiação 

emitida a partir dele seja detectada por um equipamento detector de radiação. 

Assim, a estrutura morfológica ou a função fisiológica do órgão pode ser avaliada 

(SAHA, 2018). 

 Para alguns radiofármacos o próprio átomo radioativo confere as 

propriedades de localização no órgão alvo desejada, e o fármaco não é necessário, 

como é o caso do Iodo-131 e o Citrato de Gálio-67, que apresentam afinidade com 

a tireóide no caso do Iodo-131 e com tumores e condições inflamatórias para o 

Citrato de Gálio-67 (ZIESSMAN; O’MALLEY; THRALL, 2014). 

 Os radiofármacos aplicados em diagnóstico são utilizados para adquirir 

imagens ou identificar uma estrutura interna ou processo de doença. O 

radionuclídeo deve ser um emissor de fótons γ com energia variando de 30 a 300 

keV para exames em gama-câmaras, e de 511 keV para exames de PET. Abaixo 

de 30 keV, os raios γ são absorvidos pelos tecidos do paciente e não são 
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detectados pelos equipamentos. Acima de 300 keV, os raios são detectados com 

incidência inadequada e resultam em degradação da imagem diagnóstica. A 

energia de 511 keV para o PET é decorrente de aniquilação de pósitrons (β+) 

emitidos por radionuclídeos como o 11C, 18F, 68Ga, entre outros (HIRONAKA et al, 

2017). Na Tabela 1 estão listados os principais radionuclídeos utilizados com 

finalidades diagnósticas. 

 Nos radiofármacos para terapia, os radionuclídeos, devem emitir partículas 

(α, β-) com energia para promover a destruição celular e com alcance relativamente 

curto a fim de evitar a irradiação de áreas indesejadas.  Estes apresentam 

aplicação mais frequente na terapia de câncer (destruição de tecido tumoral) 

(HIRONAKA et al, 2017). Os principais radionuclídeos para terapia encontram-se na 

Tabela 2. 

 
Tabela 1 – Principais radionuclídeos utilizados para diagnóstico e energia de emissão dos fótons 

Radionuclídeo Energia fótons (keV) 

Tecnécio-99m 140 

Gálio-67 180 

Índio-111 171 

Iodo-123 159 

Iodo-131 340 

Tálio-201 136 e 167 

Flúor-18 
Carbono-11 

Gálio-68 
Iodo-124 

511 

Fonte: (adaptado de HIRONAKA et al., 2017) 

 

 

Tabela 2 – Principais radionuclídeos utilizados para terapia e suas características 

Radionuclídeo Meia-vida física (dias) Energia da partícula 
Beta (keV) 

Alcance máximo 
(mm) 

Iodo-131 8 610 2,0 

Lutécio-177 6,7 496 1,6 

Ítrio-90 2,7 2290 11,9 
Fonte: (traduzido de SAPIENZA; WILLEGAIGNON, 2019) 
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 Embora existam muitos radionuclídeos de ocorrência natural, todos os 

administrados em medicina nuclear são produzidos artificialmente. Estes podem ser 

produzidos em reatores nucleares, cíclotrons (aceleradores de partículas 

carregadas) ou, de forma indireta, em geradores de radionuclídeos (BUSHBERG et 

al., 2012). Os que decaem por emissão de partículas β- são geralmente produzidos 

em reator, e os que decaem por captura eletrônica ou emissão de partículas β+ são 

produzidos em cíclotrons. Os geradores permitem obter um radionuclídeo de tempo 

de meia vida curto a partir de um radionuclídeo de tempo de meia vida longo. As 

propriedades químicas dos dois radionuclídeos têm que ser distintas para que 

sejam facilmente separados (SAHA, 2018). 

 

2.2. Produção de Flúor-18 e o processo de decaimento por emissão de 
pósitrons 

 

 A produção do radioisótopo 18F ocorre em cíclotrons. Cíclotrons, de maneira 

geral, produzem radionuclídeos bombardeando núcleos estáveis com partículas 

carregadas de alta energia (prótons H+, deutério 2H+, alfa 4He2+, íon de hidrogênio 

H-). Essas partículas devem ser aceleradas a altas energias cinéticas para 

superarem e penetrarem a barreira coulombiana repulsiva dos núcleos dos átomos 

do alvo (BUSHBERG et al., 2012). 

 Um cíclotron é formado por uma câmara de vácuo entre os pólos de um 

eletroímã. Dentro da câmara de vácuo existe um par de eletrodos semicirculares, 

cada um com a forma da letra “D”, por isso denominados “dê”. Na Figura 1 é 

ilustrada a composição de um cíclotron. Os dois dês são separados por pequeno 

espaço, e uma tensão alternada é aplicada entre eles. Quando íons positivos são 

injetados no centro do cíclotron, eles são atraídos e acelerados em direção ao dê 

carregado negativamente. O campo magnético estático restringe os íons a 

percorrer um trajeto circular, em que o raio do círculo aumenta à medida que os 

íons ganham energia cinética. Na metade do círculo, quando os íons se aproximam 

do espaço entre os dês, a polaridade do campo elétrico é invertida, fazendo com 

que os íons sejam acelerados em direção ao dê negativo. Este ciclo repete-se 

várias vezes, com as partículas aceleradas a cada vez que atravessam a lacuna, 
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adquirindo energia cinética e percorrendo círculos maiores. Quando os íons 

alcançam a periferia dos dês, são removidos do caminho circular por uma placa 

defletora carregada negativamente, emergem pela janela e atingem o núcleo do 

alvo (SAHA, 2018). 

 
Figura 1 – Representação esquemática de um cíclotron. V tensão alternada, S fonte do íon, A e B dês 

em meio a vácuo, D placa defletora, W janela 

 
Fonte: (SAHA, 2018) 

 

 A partícula incidente pode deixar o núcleo do alvo após interagir, 

transferindo parte de sua energia, ou pode ser completamente absorvida. O núcleo 

do alvo passa a ficar num estado excitado, e essa energia de excitação é liberada 

na forma de emissão de partículas (prótons e nêutrons) e radiações 

eletromagnéticas (raios γ) (SAHA, 2018). 

 Para a produção do 18F, água enriquecida com 18O estável é bombardeada 

com íons de hidrogênio acelerados no cíclotron. O feixe de íons é direcionado a 

uma câmara-alvo contendo a água enriquecida com 18O, dando origem a uma 

solução aquosa de Fluoreto [18F], descrito na Equação 1 (LACERDA, 2013): 

 

𝐻𝐻2(18𝑂𝑂) + 𝐻𝐻− + 18 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 → 𝐻𝐻2(18𝐹𝐹) (1) 
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O 18F tem tempo de meia vida de aproximadamente 110 min e 97 % dos 

possíveis meios de decaimento em oxigênio-18 ocorrem por emissão β+ (WOLF 

1983). A equação do decaimento do 18F em 18O é seguida pela emissão de um 

neutrino do elétron 𝜈𝜈𝑒𝑒 e um pósitron e+. A Equação 2 apresenta o decaimento do 
18F por emissão β+ (SAHA, 2018).  

18𝐹𝐹 → 18𝑂𝑂 + 𝜈𝜈𝑒𝑒 +  𝑀𝑀+ (2) 
 

  Cada pósitron gerado viaja através do tecido circundante até a distância de 1 

mm, onde pode encontrar antipartícula elétron e- ocasionando o evento de 

aniquilação. A aniquilação produz dois fótons de raios gamas, cada um com energia 

de aproximadamente 511 keV que se afastam em direções opostas de 180o (COLE 

et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2006). 

 

2.3. Tomografia por emissão de pósitrons 

 

 O PET é uma modalidade diagnóstica não invasiva pertencente à Medicina 

Nuclear que cria imagens tridimensionais e tomográficas da distribuição de 

radioisótopos emissores de pósitrons no organismo de pacientes, identificando 

processos metabólicos em estados normais e patológicos. Quando associados a 

um Tomógrafo Computadorizado (PET/CT), permite a correlação anatômica na 

imagem (LACERDA, 2013). 

 Os equipamentos de PET são constituídos por um conjunto de detectores 

dispostos em anel que circunda o paciente e conseguem detectar o par de fótons 

emitidos na aniquilação do par elétron-pósitron (Figura 2). Utilizam colimação 

eletrônica para registrar os pares detectados em diferentes posições, dentro de um 

intervalo de tempo definido pelo fabricante (na ordem de 10 a 12 nanosegundos), 

situação essa denominada de eventos de coincidência. A linha que une dois fótons 

detectados em coincidência é denominada Linha de Resposta (LOR, do inglês Line 

of Response) e auxilia na localização do pósitron aniquilado para a reconstrução do 

corte tomográfico (ROBILOTTA, 2006; ZIESSMAN; O’MALLEY; THRALL, 2014). 
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Figura 2 – Esquema de um detector PET. Na figura é mostrado o decaimento do 18F resultando na 
emissão de pósitrons, seguido pelo evento da aniquilação e respectiva emissão de raios gama 

 
Fonte: (adaptado de COLE et al., 2014) 

 

 Um evento de coincidência é classificado como verdadeiro (Figura 3a) 

quando dois fótons provenientes da mesma aniquilação são detectados dentro da 

janela temporal, sem interagir com o meio e na mesma LOR. Quando dois fótons 

são detectados, porém um deles interage com o meio antes da detecção, o local de 

aniquilação não estará sobre a mesma LOR e o evento é denominado de 

espalhado (Figura 3b). O sistema de colimação eletrônica permite que dados de 

eventos espalhados sejam descartados e contribui para a definição da imagem 

tomográfica. Entretanto, um problema do registro de coincidência é a presença de 

eventos aleatórios (Figura 3c), também chamados de eventos acidentais ou 

coincidência casual. Eventos aleatórios ocorrem quando existe a detecção de dois 

fótons dentro da janela temporal, mas que são provenientes de aniquilações 

diferentes, resultando em LOR incorreta e, portanto, não auxiliam na localização do 

radiofármaco (ROBILOTTA, 2006; ZIESSMAN; O’MALLEY; THRALL, 2014). 
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Figura 3 – Representação de (a) evento de coincidência verdadeira, (b) evento de coincidência 
espalhada, (c) evento de coincidência aleatória (acidental) 

 
Fonte: (BUSHBERG et al., 2012) 

 

2.4. Uso do 18F na medicina nuclear 

 

  Os radionuclídeos emissores de pósitrons são produzidos por cíclotrons. Os 

principais isótopos e suas características (tempo de meia vida e energia cinética 

máxima da partícula β+) estão descritos na Tabela 3. 

 Segundo Ziessman (2014), os elementos 11C, 13N e 15O, por serem 

constituintes dos seres vivos, seriam adequados para a marcação de qualquer 

molécula de interesse biológico. Entretanto, a meia vida curta desses elementos só 

permitiria a utilização em clínica se os serviços possuíssem um cíclotron dentro das 

próprias dependências. 

 
Tabela 3 – Principais radionuclídeos emissores de pósitrons 

Radionuclídeo Energia máxima do  β+ (keV) Tempo de Meia-vida (min) 

Carbono-11 0,959 20,4 

Nitrogênio-13 1,197 9,96 

Oxigênio-15 1,738 2,07 

Flúor-18 0,650 109,8 

Gálio-68 1,899 68 

Rubídio-82 3,350 1,3 
Fonte: (OKUNO; YOSHIMURA, 2010) 
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  Por outro lado, o 18F com tempo de meia vida de quase 110 minutos 

permite que o radioisótopo produzido seja utilizado em sínteses complexas de 

marcação de radiofármacos, seja transportado a locais de exames razoavelmente 

distantes do centro de produção e também possa ser usado em estudos de 

processos fisiológicos lentos que exigem tempo de exame de até meio dia (COLE 

et al., 2014). Essas características fazem do 18F o radionuclídeo mais utilizado na 

prática clínica do PET (KUBO, 2016). 

 O 18F é usado como marcador no radiofármaco análogo da glicose 2-Deoxi-

2-(18F) fluoro-D-glicose, também conhecido como fluordesoxiglucose, 18F-FDG, ou 

simplesmente FDG.  A glicose é a principal fonte de energia biológica para as 

células humanas, e o paralelismo entre a captação do FDG e o metabolismo da 

glicose decorre da molécula marcada com 18F ser muito semelhante à glicose, 

sendo incorporada no interior das células por meio de proteínas carregadoras de 

glicose (GluT) presentes na membrana celular de células normais e neoplásicas 

(Figura 4) (HIRONAKA et al, 2017). Dentro das células, a glicose é fosforilada pela 

enzima hexoquinase em glicose-6-fosfato, que depois sofre ação da enzima 

glicose-6-fosfato isomerase para produção energética. O FDG no interior das 

células também é fosforilado pela hexoquinase dando origem ao FDG-6-fosfato, 

contudo, este composto não sofre ação de enzima glicose-6-fosfato isomerase e 

fica metabolicamente preso na célula. É nesse momento, em que o FDG fica retido 

no interior da célula, que são realizadas as imagens tomográficas a partir do 

decaimento por emissão de pósitrons do 18F (COLE et al., 2014; HIRONAKA et al 

2017). 

 
Figura 4 – Mecanismo de captação celular da glicose e do FDG 

 
Fonte: (HIRONAKA, et al 2017; LACERDA, 2013) 
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 O FDG tem seu uso clínico indicado para as áreas de cardiologia, 

neurologia e oncologia. Na cardiologia, auxilia no diagnóstico de miocárdio 

hibernante, permitindo avaliar a viabilidade de uma revascularização e a 

recuperação do ventrículo esquerdo após a revascularização feita por técnica de 

ponte de safena ou angioplastia. Na neurologia, o metabolismo do FDG demonstra 

o comprometimento funcional em determinadas regiões, permitindo o diagnóstico 

de doenças neurodegenerativas (IPEN, [s.d.]). Na área oncológica, o FDG é 

utilizado para: (1) diagnóstico diferencial entre tumores malignos e lesões benignas; 

(2) estadiamento ou reestadiamento de tumores; (3) avaliação da resposta 

terapêutica à quimioterapia ou à radioterapia, permitindo ajustes e mudanças 

precoces no esquema de tratamento (HIRONAKA et al, 2017).  

 Outro fármaco marcado com 18F disponível comercialmente no país é o 

Fluoreto de Sódio marcado com flúor-18, sendo o radiofármaco gerado indicado por 

NaF-18F, utilizado na avaliação de metástases ósseas provenientes de uma 

variedade de malignidades. O NaF-18F permite também a localização e 

determinação da extensão da doença. Apresenta-se como uma técnica de acurácia 

bastante elevada, com boa resolução espacial e biocinética favorável se comparado 

com outros radiofármacos utilizados com a mesma finalidade, como por exemplo o 

Metilenodifosfonato marcado com Tecnécio-99m (MDP-Tc99m) que é utilizado 

extensivamente há anos (RAMOS, 2015). 

 Existem ainda outros radiofármacos marcados com 18F, aprovados pela 

Food and Drugs Administration (FDA) dos Estados Unidos, mas que não são 

comercializados no Brasil (SAHA, 2018): 

1. 18F-Fluciclovine, usado na detecção de recorrência em câncer de próstata; 

2. 18F-Florbetapir, 18F-Flutemetamol e 18F-Florbetaben, indicados para diagnóstico 

da doença Alzheimer e outras condições de demência; 

 Considerando que no Brasil os exames PET/CT são quase exclusivamente 

realizados com FDG (KUBO, 2016), somente este radiofármaco será abordado na 

sequência do trabalho.  

 

 



27 
 

 

2.5. Proteção radiológica 

 

 A proteção radiológica pode ser definida como o conjunto de medidas que 

visam contribuir para um adequado nível de proteção dos seres humanos contra 

possíveis efeitos indesejados da radiação ionizante, sem limitar seus benefícios 

(ICRP, 2007).  

 A CNEN, autarquia responsável pela regulamentação de normas em 

proteção radiológica no país, adota em suas normativas três princípios 

fundamentais de proteção: justificação, otimização da proteção e aplicação de 

limites de doses (CNEN, 2013). 

 A justificação da prática significa que qualquer decisão que possa alterar a 

exposição à radiação deve trazer mais benefícios que malefícios. Ou seja, quando 

atividades envolvendo um aumento ou diminuição do nível de exposição à radiação 

estão sendo considerados, a mudança esperada no possível efeito da radiação 

também deve ser considerada no processo de decisão. A CNEN (2014) coloca 

ainda que além da radiação, fatores econômicos, sociais e outros pertinentes 

devem ser levados em conta. 

 A otimização da proteção é aplicada àquelas situações que foram 

consideradas justificadas, e é definida como o processo para manter a 

probabilidade de incorrer em exposições (quando não se tem certeza de que serão 

recebidas), o número de pessoas expostas e a magnitude da dose individual tão 

baixas quanto possíveis. Visa alcançar o melhor nível de proteção sob as 

circunstâncias prevalecentes por meio de um processo contínuo que envolve as 

seguintes etapas: (1) avaliação da situação de exposição, incluindo quaisquer 

exposições acidentais; (2) seleção de um valor de restrição ou nível de referência; 

(3) identificação das possíveis opções de proteção; (4) seleção da melhor opção 

sob as circunstâncias prevalecentes; (5) implementação da opção selecionada 

(ICRP, 2007). No caso da exposição médica, a otimização deve ser entendida 

como a aplicação da dose de radiação necessária e suficiente para atingir aos 

propósitos a que se destina (CNEN, 2014). 

 A limitação de doses estabelece valores limites de dose nos órgãos ou 

tecidos quando da exposição normal (excluem-se as exposições médicas de 

pacientes e acompanhantes) originada por práticas autorizadas. Quando os limites 

são ultrapassados, entende-se que as ações de proteção radiológica não estão 
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otimizadas e, portanto, medidas corretivas devem ser adotadas (MATTSSON; 

HOESCHEN, 2013). 

 A Tabela 4 a seguir apresenta os valores de limites de dose anual adotados 

pela CNEN, na Norma CNEN NN 3.01 de 2014: 

 
Tabela 4 – Limites de dose (efetiva e equivalente) anual para órgãos, Indivíduos Ocupacionalmente 

Expostos e público 

Limites de Dose Anuais* 

 
Grandeza 

 
Órgão 

Indivíduo 
ocupacionalmente 

exposto (IOE) 

 
Indivíduo do público 

Dose efetiva Corpo inteiro 20 mSv ** 1 mSv 

Dose equivalente Cristalino 20 mSv ** 15 mSv 

Pele 500 mSv 50 mSv 

Mãos e Pés 500 mSv - 

* Considerar ano calendário, ou seja, de janeiro a dezembro de cada ano 
** Média aritmética em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em qualquer ano 

Fonte: (CNEN, 2014) 

  

 Entretanto, não se deve esperar atingir o limite anual para que medidas de 

proteção radiológica sejam adotadas. A CNEN (2018) estabelece que quando 

valores de dose atinjam valores de 6 mSv por ano ou 1 mSv em qualquer mês para 

dose efetiva, de 150 mSv por ano ou 20 mSv em qualquer mês para dose 

equivalente em pele e extremidades, e de 6 mSv por ano ou 1 mSv em qualquer 

mês para dose equivalente em cristalino, valores determinados como Nível de 

Investigação, é necessário que o serviço avalie as causas e consequências dos 

fatos que levaram à detecção deste nível, bem como as ações corretivas 

necessárias para que o evento não seja recorrente (KUBO, 2016). 

 

2.5.1. Grandezas, unidades e conceitos 

 Na aplicação dos princípios fundamentais da proteção radiológica é 

imperativa a compreensão e aplicação de grandezas radiológicas, que permitem 

quantificar a radiação gerada, os efeitos e/ou os subprodutos de sua interação com 

o meio. As grandezas da Física das Radiações apresentam três grupos principais: 
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grandezas físicas, grandezas de proteção radiológica e grandezas operacionais. As 

grandezas físicas são aquelas que podem ser medidas, representadas por um 

número e associadas a uma unidade de medida operacionais (OKUNO; 

YOSHIMURA, 2010). Apresentamos na sequência as grandezas físicas Atividade, 

Exposição e Dose Absorvida. 

 A medição da quantidade de decaimentos realizados por um elemento 

radioativo, em um espaço de tempo é usualmente tipificada como Atividade. Ela é 

expressa pelo quociente entre o número médio de transformações nucleares 

espontâneas e o intervalo de tempo decorrido. Sua unidade no Sistema 

Internacional (SI) é o Becquerel (Bq) que corresponde a uma 

transformação/desintegração por segundo, entretanto, sua unidade antiga, o Curie 

(Ci) ainda é utilizada nos serviços de medicina nuclear, sendo 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq 

(TAUHATA et al., 2014). 

 Já o conceito da grandeza Exposição representa a capacidade de fótons 

ionizarem o ar, e é aplicada somente para a ionização produzida por raios-X ou 

gama. Ela é definida como a quantidade total de carga de mesmo sinal produzida 

no ar quando todos os elétrons liberados por fótons são completamente freados 

numa determinada massa de ar. A unidade de exposição no SI é o Coulomb por 

quilograma (C/kg). Outra unidade para exposição bastante utilizada, principalmente 

em equipamentos medidores de radiação, é o Roentgen (R), que apresenta a 

seguinte equivalência com o C/kg: 1R = 2,58 x 10-4 C/kgar (OKUNO; YOSHIMURA, 

2010).  

 Um efeito da interação da radiação com a matéria é a transferência de 

energia, que nem sempre é absorvida totalmente pelo meio devido à variedade de 

interação e à natureza do material. A relação entre a energia absorvida e massa do 

volume de material atingido é denominada Dose Absorvida, a qual é definida pelo 

quociente entre a energia absorvida e a massa do volume do meio. Sua unidade, 

no SI é o J/kg, que é equivalente ao Gray (Gy) (TAUHATA et al., 2014). A dose 

absorvida é considerada a grandeza física mais importante em proteção radiológica 

pois relaciona a energia da radiação absorvida a danos biológicos, e pode ser 

utilizada para qualquer tipo de radiação, em qualquer meio e para qualquer 

geometria de irradiação (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 

 As grandezas de proteção radiológica são grandezas dosimétricas 

especificadas no corpo humano e foram introduzidas para o estabelecimento de 
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limites de exposição à radiação. São grandezas de proteção a Dose Equivalente 

num órgão ou tecido e a Dose Efetiva, usadas para limitar a dose no tecido/órgão e 

no corpo inteiro, respectivamente, conforme o princípio de Limitação de Doses e os 

limites apresentados na Tabela 4. A unidade para ambas no SI é o Sievert (Sv). 

(OKUNO; YOSHIMURA, 2010) 

 A Dose Equivalente se refere à dose absorvida por massa de tecido/órgão, 

levando-se em consideração a equivalência entre diferentes tipos de radiação. É 

usada para limitar a exposição do cristalino, da pele, das mãos e dos pés, e 

também para o cálculo de dose efetiva (OKUNO; YOSHIMURA, 2010). Para obtê-

la, deve-se multiplicar a dose absorvida por um fator de peso da radiação, que 

pondera a capacidade de cada tipo de radiação de depositar energia nos tecidos. 

Considera-se, dessa forma, que uma partícula pesada deposita mais energia ao 

interagir em um tecido do que partículas penetrantes sem massa, gerando assim 

uma dose equivalente maior (HIRONAKA et al, 2017). Os valores de fator de peso 

da radiação empregados no Brasil, determinados pela Posição Regulatória CNEN 

3.01/002, encontram-se na Tabela 5. 

  
Tabela 5 – Fatores de peso da radiação 

 
Fonte: (CNEN, 2018b) 

 

 Já a Dose Efetiva está relacionada com a absorção de energia 

considerando o corpo todo e é definida como a soma dos produtos entre a dose 

equivalente de cada órgão ou tecido e o fator de ponderação desses 

órgãos/tecidos. (Tabela 6). Essa grandeza é utilizada para limitar a ocorrência de 

efeitos cancerígenos e hereditários. Os fatores de ponderação são relacionados 

com a sensibilidade de cada tecido ou órgão à radiação e foram determinados a 
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partir de estudos epidemiológicos de indução de câncer e mortalidade por 

exposição à radiação, dados genéticos e pesquisas em radiobiologia, de tal 

maneira que a dose efetiva represente o mesmo dano de uma exposição uniforme 

de corpo inteiro (HIRONAKA et al, 2017; OKUNO; YOSHIMURA, 2010; ICRP, 2007) 

 
Tabela 6 – Fatores de ponderação tecido/órgão 

TECIDOS 
FATOR DE PONDERAÇÃO 
(para cada tecido/órgão) 

Medula óssea, cólon, pulmão, estômago, mama, tecidos 

remanescentes* 
0,12 

Gônadas 0.08 

Bexiga, esôfago, fígado, tireoide 0,04 

Superfície óssea, cérebro, glândulas salivares, pele 0,01 

* Tecidos remanescentes (14 no total): adrenais, região extratorácica, vesícula biliar, coração, 
rins, nódulos linfáticos, músculos, mucosa oral, pâncreas, próstata, intestino delgado, fígado, 
timo, útero/colo do útero. 

Fonte: (adaptado de ICRP, 2007) 

 

  Entretanto, essas grandezas de proteção radiológica não são mensuráveis 

com o campo de radiação. Assim, para aplicações práticas, a Comissão 

Internacional de Unidades Radiológicas (do inglês International Commission on 

Radiation Units, ICRU) e a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (do 

inglês International Comission on Radiological Protection, ICRP) introduziram uma 

grandeza operacional para a medida da radiação externa num indivíduo: 

Equivalente de Dose Pessoal Hp(d). Essa grandeza é descrita como o equivalente 

de dose em tecido mole, numa profundidade d, abaixo de um ponto especificado 

sobre o corpo, e sua medição é realizada diretamente por um monitor individual 

calibrado, e sua unidade no SI também é em Sievert (Sv).  Para radiação 

fortemente penetrante, é adotada a profundidade de 10 mm e o valor obtido pode 

ser usado como estimativa da dose efetiva. Para radiação fracamente penetrante, é 

adotada a profundidade de 0,07 mm e o valor obtido pode ser usado para estimar a 

dose equivalente na pele e extremidades (CNEN, 2018b). 
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2.6. Monitoração individual externa 

 

A exposição externa à radiação dos profissionais deve ser monitorada tanto 

para fins de segurança e proteção radiológica, quanto para atendimento a 

normativas reguladoras. Para isso, são utilizados instrumentos denominados 

dosímetros individuais, que permitem a obtenção de dados para avaliar as doses 

recebidas pelo corpo inteiro, órgão ou tecido humano (TAUHATA et al., 2014). Além 

de fornecer valores de dose, que devem ser comparados com os Limites 

estabelecidos em Legislação (apresentados na Tabela 4), a monitoração permite 

levantar informações suplementares sobre práticas de trabalho e tendências de dose 

e dar suporte na determinação da dose no caso de uma alta exposição acidental. 

(KUBO, 2016). 

Os dosímetros individuais podem ser classificados como sistemas ativos ou 

passivos. Os ativos (ou de leitura direta) fornecem informações de dose em tempo 

real, ou seja, o usuário pode acessar diretamente as informações de dose 

acumulada ou receber alertas sobre o campo de radiação (MALTHEZ, 2015) e são 

indicados para trabalhadores em reatores, cíclotrons, visitantes dessas áreas e 

trabalhadores de limpeza ou outras categorias que não são monitorados 

normalmente, mas que tenham que entrar esporadicamente em áreas com possível 

exposição (HIRONAKA et al, 2017). São exemplos as câmaras de ionização de 

bolso (canetas dosimétricas) e os dosímetros eletrônicos de alerta. Estes últimos, 

além de registrar a dose, emitem sinais sonoros ou luminosos, alertando 

imediatamente o usuário quando um valor de dose pré-estabelecido for atingido 

(TAUHATA et al., 2014).  

Os dosímetros passivos, também chamados de leitura indireta, são utilizados 

por um período determinado (geralmente um mês) e a avaliação das doses é feita 

posteriormente. Os dosímetros passivos podem ser do tipo filme dosimétrico, 

dosímetros termoluminescentes (do inglês Thermoluminescent Dosimeter, TLD) e 

dosímetros opticamente estimulados (do inglês Optically Stimulated Luminescence, 

OSL). Os filmes dosimétricos consistem num filme sensível à radiação colocado 

dentro de um suporte plástico que pode ser preso à roupa. Quando a radiação 

atinge o filme, causa um escurecimento deste, sendo a densidade ótica do 

enegrecimento proporcional à dose absorvida pelo dosímetro. Os filmes 
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dosimétricos são leves, pequenos, baratos e fáceis de usar, entretanto variações de 

umidade e temperatura do ambiente podem danificar o filme, fazendo com que a 

estimativa de dose seja difícil ou até impossível (BUSHBERG et al., 2012). 

Já os dosímetros TL e OSL têm a propriedade de emitir luz visível quando 

estimulados por calor, no caso do TLD, e por luz, no OSL após uma exposição à 

radiação. A quantidade de luz emitida é proporcional à exposição, o que permite 

inferir a dose acumulada no período de utilização do dosímetro (OKUNO; 

YOSHIMURA, 2010). Os dosímetros TL são formados por um material cristalino, de 

massa pequena (1 a 100 mg), tem como vantagem além do tamanho, a boa 

repetibilidade, e ainda que mais caros que o dosímetros de filme, são os mais 

utilizados em dosimetria individual (MALTHEZ, 2015).  

Os dosímetros OSL foram introduzidos como alternativa comercial ao 

dosímetros TL recentemente. Apresentam princípio de funcionamento semelhante 

ao TLD, com a diferença de que a emissão de luminescência é estimulada por luz 

em vez do calor. A luz emitida no processo tem frequência maior que a luz usada 

para o estímulo (por exemplo, estimula-se com luz verde e observa-se o sinal 

emitido no azul ou ultravioleta próximo) (BUSHBERG et al., 2012; OKUNO; 

YOSHIMURA, 2010). 

Idealmente, um único tipo de dosímetro deveria ser capaz de atender a todas 

as necessidades de dosimetria na área de medicina nuclear. O dosímetro ideal seria 

capaz de responder instantaneamente, distinguir entre diferentes tipos de radiação, 

e medir com precisão a dose equivalente proveniente de todas as formas de 

radiação ionizante com energias variando de keV a MeV independente do ângulo de 

incidência. Ainda, o dosímetro seria pequeno, leve, robusto, fácil de usar, barato e 

não afetado por condições ambientais (temperatura, umidade, pressão) e por fontes 

de radiação não ionizantes. Infelizmente esse dosímetro ideal não existe, entretanto 

grande parte dessas características pode ser satisfeita até certo ponto ao se 

selecionar o dosímetro mais adequado para uma aplicação específica. 

Rotineiramente na medicina nuclear, o tipo de dosímetro que tem se mostrado mais 

adequado e é o mais utilizado é o dosímetros TL (BUSHBERG et al., 2012). 
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2.7. Dosimetria termoluminescente 

 

 A termoluminescência é uma propriedade que alguns materiais possuem de 

emitir luz visível devido a um estímulo térmico, após terem sido irradiados. Esses 

materiais contêm fósforos de armazenamento nos quais uma fração dos elétrons 

são excitados por radiação ionizante (BUSHBERG et al., 2012).  

 O processo de excitação nestes materiais faz com que elétrons ou buracos 

(ausência de carga) migrem pelo material podendo ser capturados em estados 

metaestáveis de energia. Estes estados podem ocorrer no material devido à 

introdução de impurezas (dopantes) ou à presença de imperfeições ou defeitos na 

estrutura cristalina do material. Na aplicação de um estímulo térmico, os elétrons e 

os buracos aprisionados nos estados metaestáveis podem ganhar energia suficiente 

para migrar pelo material até se recombinarem e emitirem luz (MALTHEZ, 2015).  

Essa propriedade pode ser explicada pela teoria de bandas de energia de 

sólidos, no qual em sua estrutura existem duas bandas permitidas (banda de 

valência, com elétrons, e a banda de condução, vazia) e entre elas uma faixa 

denominada banda proibida, com estados energéticos não permitidos aos elétrons. 

(MALTHEZ, 2015). 

 O processo de termoluminescência pode ser explicado em duas etapas 

(Figura 5): 

a. a irradiação do material produz pares de elétrons livres-buracos na estrutura 

já que elétrons ganham energia suficiente para se moverem para a banda de 

condução, deixando buracos em seu lugar, os quais podem se mover 

livremente pela banda de valência. Os elétrons e os buracos livres podem ser 

aprisionados em estados metaestáveis de energia localizados entre as 

bandas de valência e condução, representados como armadilhas de elétrons 

e armadilhas de buracos (FURETTA, 2010; MALTHEZ, 2015) 

b. o aquecimento do material (estimulação) faz com que os elétrons que 

estavam presos nas armadilhas tenham energia suficiente para escapar e 

moverem-se livremente pelo material e se recombinar com os buracos 

aprisionados. Os elétrons perdem energia ao se recombinarem, emitindo um 

sinal termoluminescente (FURETTA, 2010; MALTHEZ, 2015; TAUHATA et al., 

2014). 
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(a) (b) 

 Fonte: (TAUHATA et al., 2014) 

 

Há muitos materiais empregados como dosímetros TL destacando-se: Sulfato 

de Cálcio, Fluoreto de Cálcio e Fluoreto de Lítio, sendo este último o mais comum. 

Dosímetros com fluoreto de Lítio (LiF) respondem a uma ampla faixa de dose (100 

µSv a 10 Sv), são reutilizáveis e podem ser usados por um longo intervalo de tempo 

antes de serem lidos. Outra vantagem dos TLD com LiF é seu número atômico de 

8,14 estar próximo ao do tecido (7,4). Essa característica faz com que o TLD interaja 

com a radiação de maneira similar à interação tecido humano – radiação, o que 

permite o uso deste dosímetro durante a realização de procedimentos (BUSHBERG 

et al., 2012; FURETTA, 2010). 

 A quantidade de luz emitida é então medida por um instrumento denominado 

Leitora de TLD, constituído por um sistema de aquecimento controlado, de uma 

fotomultiplicadora que transforma o sinal luminoso em um sinal elétrico amplificado e 

de um sistema de processamento e apresentação do sinal (OKUNO; YOSHIMURA, 

2010; TAUHATA et al., 2014). Se a intensidade da luz for plotada em função da 

temperatura, o gráfico resultante é chamado de curva de emissão, específica para 

cada material termoluminescente e caracterizada por picos de emissão de luz. Cada 

pico é apresentado em função dos vários níveis de energia das armadilhas (Figura 

6) (FURETTA, 2010; OKUNO; YOSHIMURA, 2010). 

 

 

Figura 5 – (a) Ionização por radiação e aprisionamento de elétrons e buracos, (b) aquecimento para 
liberar elétrons, produzindo luminescência. 
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Figura 6 – Exemplo de uma curva de emissão. Cada pico corresponde a níveis de energia das 
armadilhas. 

 
Fonte: (FURETTA, 2010) 

 

Após a leitura, o material pode retornar à sua condição original caso receba 

um tratamento térmico. Em outras palavras, caso sejam aquecidos a temperaturas 

superiores à temperatura de leitura, toda sua rede cristalina, todos os elétrons e 

buracos, retornam aos seus estados iniciais e permitem que o material seja 

novamente utilizado (SOUZA, 2019). 

 

2.8. Processo de trabalho no PET/CT 

 

Toda atividade humana é um ato produtivo, modifica alguma coisa e produz 

algo novo (MERHY; FRANCO, 2009). Seguindo preceitos marxistas, no processo de 

trabalho a atividade do homem opera uma transformação no objeto sobre o qual 

atua por meio de instrumentos de trabalho para a produção de produtos, e essa 

transformação está subordinada a um determinado fim (PEDUZZI; SCHRAIBER, 

2009).  

Contextualizando para a área da saúde, o processo de trabalho em saúde é 

um serviço que não se realiza sobre coisas ou objeto, como ocorre na indústria, e 

sim sobre pessoas, e, mais ainda, com base numa interseção partilhada entre o 

usuário (paciente) e o profissional, em que o primeiro é parte essencial do processo 

de trabalho (RODRIGUES; ARAÚJO, 2001). 
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 Para o processo de trabalho em saúde o objeto de trabalho é a necessidade 

em saúde do usuário, os agentes são os profissionais que atuam nessa área 

utilizando como instrumento de trabalho as tecnologias materiais (máquinas e 

instrumentos), os saberes e as práticas e o trabalho vivo/produção de serviços. O 

produto do processo de trabalho em saúde é a produção do cuidado (RODRIGUES; 

ARAÚJO, 2001). 

 Para Merhy e Franco (2009) a produção na saúde realiza-se, sobretudo, por 

meio do trabalho vivo em ato, isto é, o trabalho humano no exato momento em que é 

executado e que determina a produção do cuidado. Mas o trabalho vivo interage 

todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo 

de trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias. Estas formas de 

interações configuram um certo sentido no modo de produzir o cuidado, podendo ser 

por meio de processos mais criativos, centrados nas relações, ou mais presos à 

lógica dos instrumentos duros (como as máquinas). 

 Neste contexto, o processo de trabalho em saúde num SMN de PET/CT 

apresenta-se complexa visto que envolve a assistência a pacientes com finalidade 

diagnóstica, é realizada por profissionais de formações técnicas distintas 

(enfermagem, profissionais das técnicas radiológicas, médicos, físicos médicos, etc.) 

e que utilizam tecnologias (materiais, ações e saberes) diversas. O processo de 

trabalho em saúde no serviço PET/CT é descrito a seguir. 

A qualidade dos exames de PET/CT está diretamente relacionada à captação 

e acúmulo do FDG nos tecidos e órgãos por ação do transporte transmembrana e da 

atividade das enzimas da via glicolítica apresentados na Figura 4. Uma maior 

disponibilidade de glicose na circulação do paciente, além de funcionar como 

competição na captação do FDG, estimula um aumento na expressão de 

transportadores transmembrana e consequentemente aumenta a captação de FDG 

em locais não desejáveis para a finalidade diagnóstica (HIRONAKA et al, 2017). 

Assim, um estudo de PET/CT deve ser precedido de orientação e o preparo 

cuidadoso do paciente prévio ao exame. 

Antes da aplicação do radiofármaco ao paciente, este deve passar por uma 

anamnese pré-exame a ser realizada pelo médico nuclear para consulta clínica, 

verificação do tempo de jejum e orientações sobre o procedimento conforme a 

indicação clínica do exame, e na sequência deve passar pelo preparo da equipe de 

enfermagem que compreende troca de roupa, aferição de peso e altura, mensuração 
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da glicemia, acomodação nos locais de repouso e obtenção de acesso venoso. 

(CAETANO et al., 2014). 

O radiofármaco é administrado via intravenosa no paciente, com cuidados 

para não se aspirar sangue na seringa durante a administração e também para 

evitar extravasamento de FDG no local da injeção. Informações como horário da 

aplicação, atividade inicial e atividade residual na seringa pós-injeção devem ser 

registradas para auxiliar posteriormente na análise da imagem gerada. Após a 

administração, o paciente deve permanecer em repouso por cerca de uma hora em 

ambiente calmo, aquecido, sem estímulos sonoros e/ou visuais e sem conversar 

para evitar a captação de FDG em tecidos musculares, cordas vocais ou outras 

áreas que não as de interesse no exame. Antes de entrar na sala de exames, o 

paciente é orientado a urinar para redução da atividade vesical (HIRONAKA et al, 

2017). 

 O paciente é então posicionado na máquina e tem início o processo de 

aquisição e reconstrução das imagens. Concluída essa fase, o médico nuclear avalia 

a qualidade da imagem e estando satisfatória, o paciente tem seu acesso venoso 

removido e é liberado. Caso contrário, o paciente deve retornar ao equipamento 

para nova aquisição de imagens (CAETANO et al., 2014). 

 Dentro deste fluxo de trabalho, a exposição ocupacional à radiação ocorrerá 

na manipulação do FDG antes e durante a administração do radiofármaco no 

paciente, e também na interação com o paciente administrado, que passa a ser uma 

fonte de radiação. De fato, Lecchi, Malaspina e Del Sole (2016) descrevem três 

fontes de radiação que contribuem para a exposição ocupacional durante um exame 

PET/CT: (1) o paciente a ser submetido ao exame, (2) o frasco com o radiofármaco 

durante seu dispensação, e (3) a seringa durante a administração do radiofármaco.  

 Como forma de diminuir a exposição, o tempo gasto perto de uma fonte de 

radiação pode ser minimizado com o domínio das tarefas e técnicas a serem 

executadas, e do equipamento a ser utilizado (BUSHBERG et al., 2012). Por 

exemplo, a dispensação do radiofármaco de um frasco único para seringas com 

quantidades individuais e a posterior medida de atividade de cada seringa requer 

várias etapas com uma fonte de alta atividade e exposição. É importante que se 

pratique essas etapas com material não radioativo para ter domínio das técnicas 

proficientemente (LEIDE-SVEGBORN, 2012).  
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 Lecchi, Malaspina e Del Sole (2016) enfatizam que o treinamento apropriado 

dos profissionais a fim de sensibilizá-los não só em relação ao tempo exposto às 

fontes, mas também considerando distância e blindagem destas, é importante para a 

limitação das doses efetivas e equivalentes decorrentes da exposição. 

 Em relação à distância, pinças ou outros dispositivos devem ser utilizados 

sempre que possível na manipulação a fim de se aumentar a distância da fonte ao 

profissional. Ainda, a proximidade com o paciente injetado por tempo prolongado e o 

contato direto como abraços, por exemplo, devem ser evitados. O aumento da 

distância reduz substancialmente a taxa de exposição ao profissional (BUSHBERG 

et al., 2012). 

 Outra maneira de reduzir a exposição à radiação ocupacional é por meio de 

blindagens das fontes. Tungstênio, chumbo, vidro plumbífero e acrílico são materiais 

rotineiramente utilizados na proteção em medicina nuclear. Todo o processo de 

preparação do radiofármaco deve ser realizado atrás de um protetor de chumbo com 

vidro plumbífero ou acrílico. Ainda, atrás desse protetor, o frasco do qual serão 

retiradas as quantidades individuais deve estar acondicionado dentro de um 

recipiente grosso de chumbo (“porta-dose”) e as seringas com o radiofármaco 

deverão ser colocadas num protetor de seringa de tungstênio (BUSHBERG et al., 

2012). 

 

2.9. Exposição ocupacional em PET/CT 

 

 Como já colocado anteriormente, os profissionais expostos à radiação devem 

ser monitorados por meio de dosímetros individuais, tanto para fins de segurança 

quanto para atendimento aos limites de dose das normativas reguladoras 

(WRZESIEŃ; NAPOLSKA, 2015).  

 A monitoração individual externa deve ser feita com o dosímetro individual 

posicionado na parte do corpo que melhor representa o local de incidência da 

radiação e com dosímetros calibrados em termos da grandeza operacional 

Equivalente de Dose Pessoal Hp(d) (CNEN, 2011).  

 Costa, Reinhardt e Poppe (2017) monitoraram a dose efetiva em seis 

profissionais atuantes no PET/CT em um serviço europeu por um período de 6 anos 
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utilizando dosímetros de leitura indireta (filme dosimétrico) e também de leitura 

direta (dosímetro eletrônico). Os filmes dosimétricos mostraram que esses 

profissionais receberam dose efetiva máxima de 1 mSv/ano, valor bem abaixo do 

limite de dose de 20 mSv/ano estabelecido em normativas. Já os dosímetros 

eletrônicos apresentaram valor máximo de 1,6 mSv/ano para o mesmo período, 

maiores se comparadas aos filmes mas ainda abaixo dos limites. Segundo o autor, 

a diferença nos valores é explicada pelo fato dos filmes dosimétricos possuírem um 

valor limiar de 0,05 mSv para registro das doses, abaixo do qual valores não são 

registrados. 

 Da mesma maneira, valores de dose efetiva anual abaixo do limite de 20 

mSv também foram encontrados por Leide-Svegborn (2012). Foram utilizados 

dosímetros TL para o registro das doses em todos os profissionais envolvidos em 

procedimentos com fontes não seladas no PET/CT, a partir dos quais se verificou 

um valor anual máximo de aproximadamente 2,5 mSv.  

Entretanto ainda que valores de dose efetiva apresentem-se abaixo dos 

limites, as doses equivalentes, em outras regiões específicas do corpo causadas por 

exposições localizadas, como é o caso das mãos, devem ser observadas.  

Os profissionais que preparam e administram o FDG podem receber uma 

dose equivalente significativamente elevada principalmente nos dedos. A medida da 

dose equivalente deve ser realizada no local de maior exposição à mão do 

trabalhador, a uma profundidade de 0,07 mm, em referência à grandeza equivalente 

de dose pessoal Hp (0,07), e não deve exceder o limite de 500 mSv anual. Esse 

limite de dose é aplicado à média da dose em uma área de 1 cm2 da região mais 

exposta. (CNEN, 2014).  

A avaliação de conformidade com o limite de dose em extremidades é difícil 

na prática pois a área com a maior exposição deve ser conhecida antecipadamente, 

podendo variar entre profissionais e procedimentos. Ainda que se considere que as 

pontas dos dedos são as regiões mais expostas, não é prático colocar um dosímetro 

na ponta do dedo do profissional para monitoração mensal de rotina pois poderia 

atrapalhar o desempenho das atividades. Assim, a dosimetria de extremidades tem 

sido realizada com dosímetros de pulso ou anel por serem mais convenientes e 

confortáveis, mas que resultam em valores de dose subestimados sobre as quais 

devem ser aplicados fatores de correção para estimar a dose na extremidade do 

dedo (KEMERINK et al., 2012). 
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A ICRP recomenda que sejam utilizados dosímetros de anel na base do dedo 

médio, com o TLD voltado para a palma da mão, e o valor registrado no dosímetro 

de anel deve ser multiplicado por um fator de 3 para estimar a dose equivalente na 

ponta do dedo. Se o dosímetros TL estiver voltado para o lado dorsal fator de 6 deve 

ser aplicado. (ICRP, 2008). Para Carnicer et al. (2011), a dose equivalente 

registrada num dosímetro posicionado na base do dedo indicador apresenta um 

valor médio 6 vezes menor que o registrado para a ponta do dedo. Para um 

dosímetro colocado no pulso, o valor da dose equivalente pode ser 20 vezes menor 

que para a ponta do dedo.  

Kubo (2016), por outro lado, sugere fatores de 1 para medidas de anéis 

dosimétricos, de 7 para medidas em pulso para profissionais que realizam o 

fracionamento do radiofármaco e de 13 para profissionais que realizam a 

administração. 

Essa variabilidade de fatores e informações refere-se ao fato de que a 

distribuição da dose é fortemente dependente do operador e da técnica. Assim, uma 

solução possível seria realizar medidas individuais simples e por um curto período 

de tempo a fim de descobrir qual a melhor posição de monitoramento para cada 

trabalhador, especialmente para identificar a mão mais exposta, e qual o fator de 

correção individual a ser aplicado (CARNICER et al., 2011). 

Estudos publicados para dose em extremidades indicam que há uma variação 

significativa nos valores de dose influenciados por fatores como escolha da mão 

(dominante ou não dominante), tempo de exposição, quantidade de atividade 

manipulada, habilidade e hábitos dos profissionais, número de pacientes atendidos, 

distância entre a fonte e o dedo, uso de blindagem em seringas, além da posição do 

dosímetro descrito no parágrafo acima (ALENEZI et al., 2015). 

O tempo de exposição pode ser afetado pela experiência ou habilidade de um 

profissional. Em regra, profissionais com experiência limitada recebem doses 

maiores nos dedos quando comparados àqueles altamente qualificados que 

conseguem desempenhar suas funções rapidamente (ICRP, 2008). Leide-Svegborn 

(2012) corrobora com a ideia e coloca que as habilidades do profissional durante a 

manipulação do FDG são mais relevantes para a magnitude das doses nas mãos do 

que as técnicas de trabalho aplicadas e enfatiza a necessidade do trabalhador 

praticar essas técnicas com material não radioativo a fim de adquirir mais 

experiência.  
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Por outro lado, de acordo com Carnicer et al (2011), embora a experiência e o 

treinamento sejam um meio de redução de dose, os bons hábitos de trabalho são 

mais importantes. Em seu estudo, as altas doses estavam ligadas à falta de uso de 

meios adequados de proteção – normalmente em relação ao uso de blindagem nas 

seringas – ou ao uso inadequado desses meios, como o posicionamento dos dedos 

ao redor da agulha ao injetar com uma seringa blindada. 

Wrzesień e Napolska (2015) analisaram as doses equivalentes recebidas em 

extremidades por profissionais que tinham contato direto com o FDG em um serviço 

de medicina nuclear. Para isso, colocaram dosímetros TL nas pontas dos dedos das 

mãos destes profissionais (um físico e três enfermeiros). Para o físico, que realizava 

os procedimentos de fracionamento do radiofármaco, foi apresentado um valor de 

dose equivalente anual de 46,7 mSv para o dedo mais exposto (indicador da mão 

dominante). Para os enfermeiros, que realizavam a administração do radiofármaco, 

o valor anual foi de 106 mSv para o dedo indicador da mão dominante. Segundo os 

autores, os valores de dose equivalente em extremidades ficaram abaixo do limite 

de 500 mSv/ano pois a carga de trabalho no serviço analisado não é grande visto 

que exames são realizados em três dias da semana somente, por dividirem a carga 

de trabalho entre os profissionais da enfermagem por meio de rodízio entre eles, e 

também por utilizarem mecanismos automáticos para a dispensação do FDG e 

blindagem adequada nas seringas.   

Leide-Svegborn (2012), ao medir as doses equivalentes nas mãos de 4 

profissionais que manipulavam o FDG, verificou que a maior exposição acontece 

nos dedos polegar, indicador e médio da mão dominante, com valores de dose 

equivalente anual variando de 200 a 420 mSv. No serviço avaliado, os profissionais 

realizavam tanto o processo de fracionamento quanto a administração do 

radiofármaco no paciente. Segundo a autora, ações como o uso de um sistema de 

injeção automático e a divisão das tarefas entre vários profissionais devem ser 

adotadas para limitar e reduzir a dose proveniente do 18F. 

Kubo (2016) avaliou as doses equivalentes nas mãos de 5 profissionais de 

dois serviços de PET/CT no Brasil, sendo que todos os profissionais realizavam 

tanto o fracionamento quanto a administração do FDG nos pacientes. Para tanto, 

foram colocados dosímetros TL em 9 pontos em cada uma das mãos. Dos valores 

de dose levantados, para a etapa do fracionamento do FDG somente, nenhum dos 

pontos monitorados ultrapassaria a dose anual de 500 mSv, porém muitos pontos de 
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ambas as mãos chegaram próximos a 400 mSv (na mão dominante, polegar com 

394 mSv, indicador com 380 mSv, na não dominante dedo médio com 387 mSv). Ao 

se considerar somente a fase de administração, todos os pontos avaliados 

apresentaram valor estimado de dose equivalente anual inferior a 250 mSv. 

Entretanto, como os profissionais realizavam as duas etapas (fracionamento e 

administração), para estimar a dose total em extremidade foi realizado o somatório 

das contribuições nas duas etapas, do qual foi possível verificar que um dos 

profissionais excederia o limite de 500 mSv/ano, com valor máximo de 585 mSv para 

a ponta do dedo indicador da mão dominante.  

A possibilidade da dose equivalente nos dedos dos profissionais ultrapassar o 

limite de 500 mSv também foi colocada por Carnicer et al (2011), que encontrou 

valores ainda mais críticos que Kubo (2016). Carnicer et al (2011) monitorou a dose 

nas mãos em 60 profissionais de 17 serviços de medicina nuclear na Europa, sendo 

que 30 profissionais trabalhavam com o fracionamento e outros 30 profissionais com 

a administração do FDG. O ponto mais exposto da mão foi a ponta do dedo 

indicador, porém, diferente dos outros autores apresentados, a mão não dominante 

foi a mais exposta. O autor verificou que 23% dos profissionais envolvidos na 

administração do 18F excederiam o limite anual de 500 mSv, com valores anuais 

máximos chegando a 1644 mSv. Para os profissionais envolvidos no fracionamento 

do FDG, 40 % dos profissionais ultrapassariam o limite anual, com valores de dose 

máximo de 2200 mSv/ano aproximadamente.  

Além disso, a pesquisa de Carnicer et al (2011) também mostrou que existe 

uma variação grande de doses entre trabalhadores que realizam o mesmo 

procedimento (para a administração os valores variaram de 140 a 4110 mSv por 

GBq de atividade manipulada e para o fracionamento de 100 a 4430 mSv/GBq). 

Segundo o autor, o uso de medidas adequadas de proteção radiológica, 

principalmente com relação a blindagens para redução de doses, pode explicar essa 

variação.   
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3. METODOLOGIA 
 

Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, profissionais que 

atuam em SMN e estão expostos ao 18F do FDG foram monitorados com 

dosímetros termoluminescentes durante sua rotina de trabalho. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi de natureza aplicada, 

desenvolvida por meio de uma abordagem mista (quali-quantitativa). 

 Uma pesquisa quali-quantitiva, também conhecida como método misto ou multi-

método, envolve a combinação ou integração de pesquisas e dados qualitativos e 

quantitativos num mesmo estudo (CRESWELL, 2014). 

Uma pesquisa quantitativa é um processo dedutivo, em que, a partir de uma 

hipótese testável e mensurável, são levantados dados que podem dar suporte a 

esta hipótese. A realização de medidas de variáveis quantitativas é etapa crítica 

neste desenho de pesquisa, e essas variáveis devem ser bem definidas 

conceitualmente, precisas, viáveis e relevantes (EDMONDS; KENNEDY, 2017). 

A pesquisa qualitativa é uma abordagem de exploração e compreensão dos 

significados que indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano. O 

processo de pesquisa envolve dados abertos, coletados no ambiente do 

participante, e a análise de dados é construída indutivamente de temas particulares 

para temas gerais, com o pesquisador fazendo interpretações dos significados dos 

dados (CRESWELL, 2014). Enquanto os métodos quantitativos supõem uma 

população de objetos de observação comparável entre si, os métodos qualitativos 

enfatizam as especificidades de um fenômeno. 

Tanto a abordagem qualitativa quanto a quantitativa, entretanto, podem 

apresentar fraquezas e vieses. A utilização do método misto, com a triangulação de 

informações qualitativas e quantitativas, propõe buscar a convergência e validação 

entre os dados e neutralizar as falhas de cada método, proporcionando um 

entendimento mais completo do problema de pesquisa (CRESWELL, 2014).  

A pesquisa de método misto representa uma visão pragmática do mundo, 

em que existe a preocupação com a aplicação - o que funciona - e com soluções 

para os problemas. O pragmatismo não está comprometido com nenhum sistema 

de filosofia e realidade, e permite que a pesquisa se baseie livremente tanto em 

suposições quantitativas quanto qualitativas (CRESWELL, 2014). 
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O desenho de método misto a ser seguido nesta pesquisa é a Estratégia 

Aninhada Concomitante de Creswell. Nessa abordagem, os dados quantitativos e 

qualitativos são coletados simultaneamente, porém um dos métodos é 

predominante e o outro, de menor prioridade, está aninhado dentro do 

predominante. O principal pressuposto dessa abordagem é que os dados 

qualitativos e quantitativos fornecem tipos diferentes de informações e juntos 

permitem ter resultados complementares e perspectivas mais amplas se 

comparados a um único método (CRESWELL, 2014). 

  

3.1. Locais de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido em 3 SMN privados, dos quais 2 estão instalados 

no estado do Paraná, e um no estado de Santa Catarina. Estes serviços foram 

selecionados por possuírem equipamentos de PET/CT e utilizarem o radiofármaco 

FDG em exames diagnósticos. Desses 3 SMN, um deles possui apenas um 

equipamento PET/CT e realiza em média 40 exames por semana, enquanto os 

outras dois possuem dois equipamentos, realizando aproximadamente 85 

exames/semana cada.  

 

3.2. Participantes da pesquisa 

 

 Os participantes da pesquisa foram selecionados de acordo com os seguintes 

critérios de inclusão: atuar em um dos SMN considerados na pesquisa, manipular 

diretamente o FDG nas fases de preparo (fracionamento) ou de administração do 

radiofármaco e aceitar participar da pesquisa por livre e espontânea vontade 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Foram excluídos os profissionais que estavam ausentes do serviço no 

momento da coleta de dados, e aqueles que não desejaram participar da pesquisa. 

 Os participantes foram monitorados com dosímetros termoluminescentes 

durante os procedimentos de fracionamento ou de administração do radiofármaco. 

No total 07 profissionais foram incluídos nesta pesquisa: 2 técnicos em enfermagem 

e 5 tecnólogos em radiologia. 
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3.3. Materiais  

 

Para a medida de dose equivalente nos dedos foram utilizados cristais 

termoluminescentes de Fluoreto de Lítio dopado com Magnésio e Titânio (LiF:Mg,Ti) 

como dosímetros de leitura indireta, fornecidos pelo Laboratório de Física Atômica e 

Nuclear Aplicada, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, responsável 

também pela leitura dos mesmos. A escolha desse tipo de dosímetro foi feita 

considerando a disponibilidade do laboratório. 

Os cristais utilizados, da marca RadPro International GmbH (Wermelskirchen, 

Alemanha), apresentam forma circular, com dimensões de 4,5 mm de diâmetro e 0,9 

mm de espessura (Figura 7). Para esta pesquisa, foram utilizados 128 cristais, de 4 

lotes diferentes, mas que apresentaram respostas semelhantes à uma mesma fonte 

de radiação, com uma variação máxima de 15% entre eles.  

Nesta pesquisa, ainda que a grandeza Hp (0,07) seja a recomendado para a 

medida de dose equivalente nas mãos, optou-se por utilizar os dosímetros 

calibrados na grandeza Hp (10). Essa escolha foi feita considerando a variação de 

15% entre os cristais TL, já que, desta maneira, não haveria diferença entre as duas 

grandezas, e considerando também que o processo de calibração em Hp (10) é mais 

usual e mais fácil de ser realizada pelos laboratórios de calibração. 

 
Figura 7 – Cristais de LiF:Mg,Ti termoluminescentes em formato de disco 

 
Fonte: Própria, 2019 

 

Para esta pesquisa foram preparados pequenos pacotes de material 

radiotransparente contendo 2 cristais termoluminescentes e numerados na face 

externa. Esses pacotes foram empregados como dosímetros nas mãos dos 
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profissionais participantes (60 pacotes) e como dosímetros para a radiação de fundo 

(4 pacotes para a radiação Back Ground - BG). 

 

3.4. Descrição dos processos 

A realização da pesquisa seguiu as seguintes etapas, consecutivas, listadas 

abaixo e detalhadas na sequencia:  

a. Coleta dos dados, realizada com o uso dos dosímetros TL, aplicação 

de questionário aos profissionais e registros de observações nos SMN 

(Diário de Campo); 

b. Obtenção dos valores de dose equivalente a partir do processo de 

leitura dos dosímetros TL e dos cálculos de valores de dose 

equivalente; 

c. Análise dos dados por meio da estatística descritiva; 

d. Geração do Produto Final: Roteiro de Inspeção para a Vigilância 

Sanitária como consequência das medidas de dose e observações nos 

SMN 

3.4.1. Coleta dos dados 

A coleta de dados foi realizada nos 3 SMN participantes no período de Junho 

a Outubro de 2019, conforme segue: SMN 1 nos meses de Junho e Julho, SMN 2 

em Agosto e início de Setembro, e SMN 3 em Outubro de 2019.  

 Nestes serviços, o radiofármaco FDG a ser utilizado no dia é fornecido em 

um frasco único com a quantidade total de radiofármaco a ser administrado a todos 

os pacientes a serem examinados no dia. Esse frasco tem sua atividade mensurada 

e é acondicionado num fracionador de radiofármaco do tipo orbital que permite 

rotacionar o frasco em 180º e é blindado com 30 mm de chumbo em suas paredes 

(“porta-dose”). A rotação do frasco facilita o fracionamento do radiofármaco, ou 

seja, facilita a retirada de um volume menor do radiofármaco em seringa, de modo 

a obter a atividade necessária para a aplicação no paciente (Figura 8a). Após 

fracionada, a seringa com o volume individual é colocada num medidor de atividade 
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(curiômetro) para ter sua atividade mensurada e então é acondicionada em 

blindagem (Figura 8b) de seringa e transportada até o paciente para administração. 

Em um dos serviços os profissionais faziam o transporte da seringa em uma maleta 

também blindada, apoiada sobre um carrinho, que era levado até o paciente. Em 

outro SMN, o transporte era realizado ora com a maleta+carrinho, ora com as 

próprias mãos. E no último serviço os profissionais realizavam o transporte da 

seringa exclusivamente com as mãos.  

  
Figura 8 – Etapas de manipulação do FDG:                                                                                          

(a) fracionamento em seringa individual, (b) seringa com FDG acondicionada em blindagem. 

 
Fonte: Própria, 2019 

 

 Dentro deste processo, os profissionais foram monitorados com os 

dosímetros TL durante as funções de fracionamento e administração do FDG. 

Nesta pesquisa, foi considerada como etapa de fracionamento o momento a partir 

do qual uma seringa vazia era inserida no fracionador de radiofármaco para a 

retirada do FDG e finalizada quando a seringa era acondicionada na blindagem de 

seringa após ter sua atividade mensurada no medidor de atividade (curiômetro). A 

etapa de administração considerou o momento em que o profissional pegava a 

seringa+blindagem na mão (a partir do laboratório ou da maleta de transporte) para 

injetar no paciente, que já se encontrava em repouso e com acesso venoso 

instalado (Figura 9), considerou também a administração do radiofármaco em si e 

encerrava quando o profissional devolvia a seringa vazia ao laboratório de 

manipulação ou a guardava na maleta quando esta era utilizada. 
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Figura 9 – Administração do FDG 

 
Fonte: Própria, 2019 

 

 

 Dos 7 profissionais participantes, 2 foram monitorados durante o 

fracionamento do radiofármaco, 3 durante a administração nos pacientes e 2 para 

ambas as funções porém com conjunto de dosímetros distintos para cada uma.  

 Para obter os valores de dose equivalente nas mãos, cada profissional foi 

monitorado com dosímetros TL em 4 pontos descritos abaixo e ilustrados na Figura 

10: 

• Ponto A: no dedo médio da mão não dominante, na face palmar da 

falange média 

• Ponto B: no pulso da mão não dominante, na face palmar 

• Ponto C: no dedo médio da mão dominante, na face palmar da falange 

média 

• Ponto D: no pulso da mão dominante, na face palmar 

Em cada ponto de medida foi colocado um pacote de dosímetro com fita 

adesiva transparente de uso médico (Transpore - 3M). 
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Figura 10 – Pontos monitorados com dosímetros TL em cada profissional 

 
Fonte: Própria, 2019 

 A ICRP 106 recomenda que os dosímetros sejam utilizados durante o 

processo de trabalho na ponta dos dedos mais expostos da mão dominante (ICRP, 

2008). Entretanto, como essa posição pode ser desconfortável e comprometer a 

destreza manual dos participantes, a publicação recomenda que seja utilizado um 

dosímetro de anel no dedo médio voltado para face palmar da mão e que as doses 

nas pontas dos dedos devam ser estimadas por cálculo empírico.  

 Neste trabalho, seguindo as recomendações da publicação, optou-se por 

colocar os dosímetros no dedo médio das duas mãos (dominante e não dominante), 

porém na falange média para se obter o valor de dose equivalente mais próximo à 

da ponta dos dedos e evitar que seu uso pudesse atrapalhar a habilidade manual 

dos participantes. Os profissionais fixavam os pacotes com TLDs em cada ponto 

com fita adesiva antes de cada procedimento (fracionamento ou administração) e 

calçavam uma luva de látex para evitar possível contaminação dos dosímetros. 

Após o procedimento, luvas e dosímetros eram removidos.  Esse processo foi 

repetido para cada conjunto de TLD (4 pontos) por 10 procedimentos, e então o 

conjunto de dosímetros era trocado. Cada profissional fez uso de 3 conjuntos de 

TLD, permitindo obter 3 medidas de dose equivalente para cada ponto monitorado. 

Quando não estavam em uso, os dosímetros eram mantidos juntos com dosímetros 

padrão em local com baixa exposição à radiação ionizante e com temperatura 

ambiente controlada, não devendo ser muito elevada. Na sequência, os dosímetros 

foram encaminhados ao Laboratório responsável pela leitura. 
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 Simultaneamente ao uso dos dosímetros outras informações pertinentes 

foram coletadas: formação profissional, tempo de experiência na área de PET/CT, 

mão dominante e atividade de radiofármaco manipulado (Apêndice A). 

 Os dados qualitativos foram obtidos por meio da observação direta dos 

processos de trabalho dentro de cada serviço durante o período em que os 

profissionais utilizaram os dosímetros. Para tanto foi aplicado como instrumento de 

coleta um diário de campo (Apêndice B), no qual foram registrados a data da coleta, 

o profissional acompanhado, o procedimento realizado e observações em relação 

ao comportamento do profissional frente à exposição ao 18F, ao tempo para realizar 

cada procedimento e ao uso de blindagens na fonte radioativa. 

 

3.4.2. Obtenção dos valores de Dose Equivalente 

Após o uso, os dosímetros foram levados ao Laboratório de Física Atômica e 

Nuclear Aplicada, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, para a leitura, 

realizada no equipamento "RA´04 TLD READER-ANALYSER", de mesma marca dos 

dosímetros RadPro.  

 Neste processo de leitura, cada cristal TLD foi introduzido individualmente 

numa gaveta, que após fechada, iniciava o aquecimento do dosímetro de 100°C a 

400°C, a uma taxa de 10°C/segundo. Então, num computador associado à leitora, 

obteve-se o gráfico da curva de leitura termoluminescente e o valor integrado da 

área do gráfico (em contagens). 

Na sequência, foi calculada a média dos valores de leitura dos cristais de 

cada pacote. Dessa média, foi subtraído o valor médio da leitura dos cristais do BG 

para se obter o valor de Leitura Real (LR). 

 Os valores de dose absorvida (em mGy) foram calculados a partir da curva de 

calibração dos dosímetros (Figura 11). No processo de calibração, cada pacote de 

TLDs é irradiado com uma dose conhecida. Em seguida, ao se fazer as leituras 

desses TLDs e subtrair as leituras do BG, é gerado o gráfico: Leitura Real em função 

da dose absorvida. Obtêm-se, então, a equação deste gráfico a partir da qual é 

possível determinar os valores de dose quando os TLDs forem irradiados.  
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Figura 11 – Curva de calibração dos TLD 

 
Fonte: FILIPOV, 2019 

 
 

A dose absorvida foi convertida em dose equivalente por meio da equação 3: 

𝐷𝐷 =  𝑊𝑊𝑅𝑅  ×  𝐷𝐷𝑇𝑇,𝑅𝑅 (3) 

 

em que DT,R é o valor da dose absorvida em um tecido ou órgão T, devido à 

radiação R, WR é o fator de peso da radiação, e sua unidade no SI é o Sv (OKUNO; 

YOSHIMURA, 2010). Como consta na Tabela 5, para fótons, o fator WR utilizado é 1. 

 Para os dosímetros que apresentaram valores de dose menores que o 

dosímetro BG considerou-se que a exposição destes não alcançou o limiar de 

detectabilidade do cristal ou foi tão baixa quanto a radiação de fundo e foram 

considerados com valor zero. 

Para permitir a comparação entre profissionais e também com outros 

trabalhos, foi realizada a normalização das doses equivalentes (D) obtidas nos 

pontos de medição pela atividade manipulada (A) tanto para o fracionamento quanto 

para a administração obtendo-se a Dose normalizada (Dn). Os valores de Dn são 

apresentados em mSv/GBq. 

A análise e o processamento dos dados desta pesquisa foram realizados com 

auxílio dos softwares Microsoft Excel e GraphPad Prism.  
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3.4.3. Cálculo das incertezas 

Os resultados das medições, na prática, são tidos como estimativas do um 

valor verdadeiro. Dessa forma, a determinação da incerteza é necessária para 

expressar o grau de dúvida associado ao resultado dessas medições (INMETRO, 

2012).  

 As incertezas associadas às medições dos dosímetros TL, tanto para os 

utilizados nas mãos (𝜇𝜇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷) quanto para os BG (𝜇𝜇𝐵𝐵𝐵𝐵), foram calculadas conforme as 

equações 4 e 5, respectivamente: 

  

𝜇𝜇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷 = 𝜎𝜎𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷× 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
√𝑛𝑛

 (4) 

 

𝜇𝜇𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝜎𝜎𝐵𝐵𝐵𝐵× 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
√𝑛𝑛

 (5) 

 

 onde: 

𝜎𝜎= desvio padrão das leituras dos cristais de cada dosímetro 

Tstud = t de Student para 95% de nível de confiança e n cristais no TLD 

n = número de cristais em cada dosímetro 

 A incerteza da leitura real (𝜇𝜇𝑇𝑇𝐿𝐿) foi dada pela equação 6:  

𝜇𝜇𝑇𝑇𝐿𝐿 = �𝜇𝜇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷2 + 𝜇𝜇𝐵𝐵𝐵𝐵2 (6) 

 

 A partir da 𝜇𝜇𝑇𝑇𝐿𝐿, obteve-se a incerteza da Dose (𝜇𝜇𝐷𝐷) (Equação 7): 

𝜇𝜇𝐷𝐷 =
(𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇 − 705)

423
× ��

26

423
�

2

+ �
�(𝜇𝜇𝑇𝑇𝐿𝐿)2 + (120)2

𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇 − 705
�

2

 (7) 

 

sendo que a Leitura Real foi obtida a partir subtração da leitura média BG da leitura 

média TLD de cada ponto. 

  A incerteza da Dose normalizada (𝜇𝜇𝐷𝐷n) foi calculada considerando a exatidão 

do equipamento medidor de atividade utilizado em cada SMN, no momento da coleta 

dos dados (Equação 8): 
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𝜇𝜇𝐷𝐷𝑛𝑛 = 𝐷𝐷𝑛𝑛 × ��
𝜇𝜇𝐿𝐿
𝐿𝐿 �

2

+ �
𝜇𝜇𝐷𝐷
𝐷𝐷 �

2

 (8) 

 

 onde: 

𝜇𝜇𝐿𝐿 = incerteza da atividade, dependente da exatidão do medidor de atividade. Para 

o SMN 1 a incerteza foi de 0,6%, para o SMN 2 foi de 2,1% e SMN 3 de 1,18% 

A = atividade total manipulada durante o uso de cada TLD 

 

 A partir dos cálculos de incerteza relacionados, de todos os dosímetros que 

apresentaram valores acima do limiar de detecção do cristal e maiores que os 

valores de BG, apenas uma medida de um ponto apresentou incerteza maior que 

50% e foi desconsiderada nas análises e nos resultados desta pesquisa. Para todos 

os outros pontos, a incerteza variou de 6 a 49%, para um nível de confiança de 95% 

e foram considerados adequados para esta pesquisa. 

 

3.5. Aspectos éticos 

 

 Esta pesquisa atende aos preceitos éticos e científicos da pesquisa com 

seres humanos conforme determinações da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, sendo analisada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina e 

aprovada sob o Parecer nº 3.293.355. (Anexo A)   

 Os 3 SMN participantes aceitaram e autorizaram a realização da pesquisa 

em suas instalações. Porém, para garantir o anonimato dos SMN participantes, as 

autorizações não foram colocadas nos apêndices e os nomes foram ocultados no 

Parecer do Comitê de Ética. 

 Os participantes do estudo foram convidados a participar e assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, apresentado no Apêndice C, e terão seu 

anonimato garantido na codificação dos nomes e locais de trabalho. 

 Faz-se importante ressaltar que a exposição dos participantes a radiação 

ocorreu no processo de trabalho em medicina nuclear, e que nenhum participante 

foi exposto exclusivamente para esta pesquisa.  
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4. RESULTADOS 
 

Os resultados desta pesquisa são apresentados no formato de dois artigos: 

  

Artigo 1: Dose equivalente nas mãos por exposição ao FDG em exames de PET/CT 

 

Artigo 2: Roteiro de inspeção sanitária para avaliação da exposição ocupacional nas 

mãos em serviços de PET/CT 
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ARTIGO 1 - Dose equivalente nas mãos por exposição ao FDG em exames de 
PET/CT 

 

 

NAGASHIMA, Leticia H. W.; SCOPEL, Marcos A.; CAMOZZATO, Tatiane S. C.; 

FILIPOV, Danielle 

 

Resumo: Profissionais que realizam o fracionamento e a administração intravenosa 
do radiofármaco fluordesoxiglucose (FDG) em Serviços de Medicina Nuclear (SMN) 
que realizam exames de tomografia por emissão de pósitrons associada a um 
tomógrafo computadorizado (PET/CT) estão expostos à radiação gama de alta 
energia (511 keV) proveniente do processo de aniquilação do pósitron emitido no 
decaimento radioativo do Flúor-18 e possivelmente receberão doses significativas 
nas mãos. O objetivo deste estudo foi quantificar as doses equivalentes que 
profissionais de três SMN receberam nas mãos durante o processo de trabalho. 
Para tanto, dosímetros termoluminescentes foram colocados no dedo médio (falange 
média, lado palmar) e no pulso (lado palmar) de ambas as mãos de quatro 
profissionais durante o fracionamento e de cinco profissionais durante a 
administração do FDG. Para os profissionais que realizavam o fracionamento os 
maiores valores de dose foram encontrados no dedo da mão dominante e as 
seguintes faixas de valores (mínimo a máximo) de dose por atividade (mSv/GBq) 
foram obtidas: 0,24 a 1,81 mSv/GBq para o dedo não dominante; 0,37 a 1,98 
mSv/GBq para o dedo dominante; 0,13 a 1,52 mSv/GBq para o pulso não 
dominante; e 0,25 a 1,56 mSv/GBq para o pulso dominante. Em relação aos 
profissionais responsáveis pela administração do radiofármaco não foi possível 
determinar um ponto mais exposto, e as faixas de valores foram de: 0,12 a 2,03 
mSv/GBq para o dedo não dominante; 0,26 a 1,87 mSv/GBq para o dedo dominante; 
0,23 a 1,76 mSv/GBq para o pulso não dominante e 0,39 a 1,97 mSv/GBq para o 
pulso dominante. Foram estimados valores de dose equivalente anual no ponto mais 
exposto de cada profissional: para uma carga de trabalho de 1800 exames/ano 
(SMN 1), os maiores valores estimados para o fracionamento e administração foram 
de 444 mSv e 740 mSv respectivamente. Para uma carga de trabalho de 3800 
exames/ano (SMN 2 e 3) os maiores valores estimados de dose equivalente anual 
foram de 1745 mSv para o fracionamento e 2340 mSv para a administração. 
Verificou-se que existe a possibilidade dos profissionais monitorados ultrapassar o 
limite anual de 500 mSv dependendo da carga de trabalho no SMN. Frente a esses 
resultados, a otimização dos processos de trabalho, o controle da exposição dos 
profissionais por meio de tecnologias, o dimensionamento e o rodízio adequado da 
equipe de modo a dividir a carga de trabalho são possíveis ações para que nenhum 
destes profissionais exceda os limites anuais de dose. 
 
Palavras-chave: Exposição ocupacional.  Doses de radiação. Tomografia por 
emissão de pósitrons. Fluordesoxiglucose F18. Proteção Radiológica. 
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Abstract: Professionals who perform preparation and intravenous administration of 
radiopharmaceutical fluorodeoxyglucose (FDG) in Nuclear Medicine Services (SMN) 
where positron-emission tomography exams associated with computed tomography 
(PET/CT) exams are performed are exposed to high energy gamma radiation (511 
keV) from the annihilation of the positron emitted in the Fluorine-18 radioactive decay 
with an electron in the tissue and, therefore, are likely to receive high doses to the 
hands. The aim of this study was to quantify the doses that professionals from three 
SMN received on their hands during their work process. For this purpose, 
thermoluminescent dosimeters were used on the middle finger (middle phalanx, 
palmar side) and on the wrist (palmar side) of both hands of four professionals during 
preparation and 5 professionals during administration of the FDG. For professionals 
who performed preparation, the highest dose values were measured on the finger of 
the dominant hand and the following ranges (minimum to maximum) of dose per 
activity (mSv/GBq) were obtained: 0.24 to 1.81 mSv/GBq for the non-dominant 
finger; 0.37 to 1.98 mSv/GBq for the dominant finger; 0.13 to 1.52 mSv/GBq for non-
dominant pulse; and 0.25 to 1.56 mSv/GBq for the dominant pulse. As for 
professionals performing administration of the radiopharmaceutical it was not 
possible to determine a more exposed point, and the ranges of values were: 0.12 to 
2.03 mSv/GBq for the non-dominant finger; 0.26 to 1.87 mSv/GBq for the dominant 
finger; 0.23 to 1.76 mSv/GBq for non-dominant pulse and 0.39 to 1.97 mSv/GBq for 
dominant pulse. Annual dose values were estimated at the most exposed position of 
each professional: for a workload of 1800 exams/year (SMN 1), the highest 
estimated values for preparation and administration were 444 mSv and 740 mSv 
respectively. For a workload of 3800 exams/year (SMN 2 and 3), the highest 
estimated annual dose values were 1745 mSv for preparation and 2340 mSv for 
administration. It was found that there is a possibility for the monitored professionals 
to exceed the annual limit of 500 mSv depending on the workload in the SMN. In 
view of these results, the optimization of work processes, the control of the exposure 
of professionals through technologies, the dimensioning and the appropriate rotation 
of the team in order to divide the workload are possible actions so that none of these 
professionals exceed the annual dose limits. 
  
Keywords: Occupational exposure. Radiation dosage. Positron-emission 
tomography. Fluorodeoxyglucose F18. Radiation protection. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A tomografia por emissão de pósitrons (PET) é um exame diagnóstico que 

emprega radiofármacos específicos (emissores de pósitrons) para a aquisição de 

imagens funcionais do metabolismo de um paciente, sendo utilizado principalmente 

na detecção e no estadiamento precoce de neoplasias (ALENEZI et al., 2015). 

Quando associados a um Tomógrafo Computadorizado (PET/CT), permite a 

correlação anatômica na imagem (LACERDA, 2013). 
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O radiofármaco 2-Deoxi-2-(18F) fluoro-D-glicose, também conhecido como 

fluordesoxiglucose ou FDG, é o mais utilizado nos exames PET/CT e tem como 

marcador radioativo o Flúor-18 (18F), cujo decaimento resulta em emissão de 

pósitrons. Esses ao interagirem com elétrons do meio, aniquilam-se, o que ocasiona 

a geração de fótons gama de 511 keV (LECCHI; MALASPINA; DEL SOLE, 2016). 

Desta maneira, profissionais que trabalham em serviços de PET/CT estão expostos 

a essa radiação principalmente nos dedos, visto que grande parte das atividades 

diárias são realizadas com as mãos (CARNICER et al., 2011).  

Medidas de proteção radiológica como a monitoração individual e periódica 

das mãos dos trabalhadores devem ser realizadas para acompanhar a dose 

equivalente recebida durante a rotina de trabalho a fim de verificar se estão dentro 

dos limites estabelecidos em normativas nacionais de 500 mSv/ano. Para comparar 

com os limites, deve ser levada em conta a dose no ponto de maior exposição na 

mão, normalmente representada pelos dedos (CNEN, 2013, 2014).  

Entretanto, rotineiramente, as doses nas mãos são medidas com anéis ou 

pulseiras dosimétricas, o que pode subestimar a dose real recebida nas 

extremidades (KEMERINK et al., 2012). Além disso, estudos como o de Carnicer et 

al. (2011) e Kubo (2016) apontam para a possibilidade da dose equivalente nos 

dedos ultrapassar o limite anual. 

 Neste trabalho, foram medidas as doses equivalentes recebidas nas mãos 

(dedo e pulso) de profissionais que manipulam diretamente o radiofármaco FDG em 

serviços de diagnóstico com exames PET/CT. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A pesquisa foi realizada em três Serviços de Medicina Nuclear (SMN) que 

realizam exames de PET/CT localizadas na região sul do Brasil, sendo duas em 

Curitiba e uma em Florianópolis, com profissionais que manipulam diretamente o 

FDG no processo de trabalho. Assim, foram considerados neste trabalho os 

profissionais que fracionam o radiofármaco em seringas individuais a partir de um 

frasco multidose e os profissionais que injetam o radiofármaco nos pacientes.   
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A dose equivalente nos dedos foi determinada para um total de 7 profissionais 

(2 técnicos em enfermagem e 5 tecnólogos em radiologia) com o uso de dosímetros 

termoluminescentes (TLD, do inglês Thermoluminescent Dosimeter) aplicados em 

quatro pontos: 1. na face palmar da falange média da mão não dominante; 2. na 

face palmar do pulso da mão não dominante; 3. na face palmar da falange média da 

mão dominante; e 4. na face palmar do pulso da mão dominante. Desses 7 

profissionais, 2 foram monitorados durante o fracionamento do radiofármaco, 3 

durante a administração do FDG nos pacientes e 2 para ambas as funções, porém 

com conjunto de dosímetros distintos para cada função. 

Foi considerado como etapa de fracionamento o momento a partir do qual 

uma seringa vazia era inserida no fracionador de radiofármaco para a retirada do 

FDG e finalizada quando a seringa era acondicionada na blindagem de seringa após 

ter sua atividade mensurada no medidor de atividade (curiômetro). A etapa de 

administração considerou o momento em que o profissional pegava o conjunto 

seringa+blindagem na mão (a partir do laboratório de manipulação ou de maleta de 

transporte blindada) para injetar no paciente, que já se encontrava em repouso e 

com acesso venoso instalado. Esta etapa considerou também a administração do 

radiofármaco em si e finaliza quando o profissional devolvia a seringa vazia ao 

laboratório ou a guardava na maleta. 

 Foram utilizados como dosímetros cristais de Fluoreto de Lítio dopado com 

Magnésio e Titânio (LiF:Mg,Ti) na forma de discos com 4,5 mm de diâmetro e 0,9 

mm de espessura, da marca RadPro International GmbH (Wermelskirchen, 

Alemanha), fornecidos pelo Laboratório de Física Atômica e Nuclear Aplicada, da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Em cada posição da mão e do pulso 

foram colocados 2 cristais envoltos em uma embalagem única radiotransparente e 

fixados diretamente no profissional com fita cirúrgica adesiva. Os profissionais 

colocavam os pacotes antes de cada procedimento (fracionamento ou 

administração) e calçavam uma luva para evitar possível contaminação das 

embalagens. Após o procedimento, luvas e pacotes eram removidos. Esse processo 

foi repetido para uma média de 10 procedimentos e, então, cada conjunto de 

embalagens (4 pontos) era trocado. Cada profissional fez uso de 3 conjuntos de 

pacotes, permitindo obter 3 medidas de dose equivalente para cada ponto 

monitorado. Quando não estavam em uso, os dosímetros eram mantidos juntos com 

dosímetros padrão em local com baixa incidência de radiação ionizante. Para os 
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dosímetros que apresentaram valores de dose menores que o dosímetro BG 

considerou-se que a exposição destes não alcançou o limiar de detectabilidade do 

cristal ou foi tão baixa quanto a radiação de fundo e foram considerados com valor 

zero. 

 Informações complementares como o procedimento realizado (fracionamento 

ou administração), o valor de atividade do radiofármaco manipulado, o tempo para 

concluir o procedimento, qual a mão dominante, formação profissional e uso de 

blindagens adicionais também foram levantadas para cada profissional. Para o 

fracionamento, o valor de atividade considerado foi o valor retirado a partir do frasco 

multidose, e para a administração a atividade considerada foi a constante na seringa 

antes da aplicação no paciente.   

 Esta pesquisa atende aos preceitos éticos e científicos da pesquisa com 

seres humanos conforme Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde - 

Ministério da Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina sob o Parecer nº 3.293.355. 

 

 

RESULTADOS 

 

 Para a etapa de fracionamento foram avaliados 4 profissionais, identificados 

de F1 a F4, com formação em Tecnologia em Radiologia. Todos os profissionais 

apresentam a mão direita como mão dominante. Na Tabela 1 são apresentados o 

tempo de experiência de cada profissional e o tempo médio ± desvio padrão (SD, do 

inglês Standard Deviation) que cada profissional levou para completar um 

fracionamento.  
 

Tabela 1 – Tempo de experiência e tempo médio para o fracionamento do FDG 

Profissional 
Tempo de experiência 

(meses) 
Tempo médio (s) 

F1 60 59,6 ± 20 

F2 25 47,6 ± 18,2 

F3 32 39,9 ± 13,7 

F4 144 35,2 ± 9,6 

Fonte: elaborado pela autora 
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 Para estes profissionais foram obtidos os valores de dose equivalente em 

cada ponto de medida. Os valores, apresentados na Tabela 2, são resultados da 

dose equivalente registrados em cada conjunto de TL.  Cada valor apresentado na 

Tabela 2 é resultado da exposição por aproximadamente 10 fracionamentos 

realizados (com variação entre 8 a 13 fracionamentos) e não é considerada a 

atividade de FDG manipulado em cada procedimento. As medidas com valor zero 

foram medidas que apresentaram valor de dose equivalente inferior à radiação de 

fundo. 

 
Tabela 2 – Dose equivalente nos pontos monitorados durante o fracionamento do FDG 

Profissional 
Dose no dedo (mSv) Dose no Pulso (mSv) 

ND D ND D 

F1 0 0 1,55 0 0 3,49 0 0 0 0 0 0,78 

F2 0,59 0,71 0 3,55 1,45 0 0,40 0,45 0 0,98 0,67 0 

F3 3,11 0 0 4,85 0 0 2,62 0 0 3,39 0 0 

F4 2,39 4,44 0 4,42 4,84 0,98 1,47 3,72 0 2,41 3,81 0 

Legenda: ND - não dominante; D – dominante 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Para a etapa de administração do radiofármaco foram avaliados 5 

profissionais, todos destros, identificados de A1 a A5, sendo 2 com formação 

Técnica em Enfermagem e 3 com formação em Tecnologia em Radiologia. Na 

Tabela 3 são apresentados o tempo de experiência de cada profissional e o tempo 

médio que cada profissional levou para completar uma administração.  
 

Tabela 3 – Tempo de experiência e tempo médio para a administração do FDG 

Profissional 
Tempo de experiência 

(meses) 
Tempo médio (s) 

A1 28 33,3 ± 6,1 

A2 30 42,1 ± 10,5 

A3 32 20,6 ± 5,3 

A4 25 37,5 ± 9,0 

A5 24 52,7 ± 12,0 

Fonte: elaborado pela autora 
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 Para estes profissionais foram obtidos os valores médios de dose equivalente 

em cada ponto de medida. Os valores, apresentados na Tabela 4, são resultados da 

dose equivalente registrados em cada conjunto de TL. Cada valor apresentado na 

Tabela 4 é resultado da exposição por aproximadamente 10 administrações 

realizados (com variação entre 7 a 11 administrações de FDG) e não é considerada 

a atividade de FDG manipulado em cada procedimento. As medidas com valor zero 

foram medidas que apresentaram valor de dose equivalente inferior à radiação de 

fundo. 
 

Tabela 4 - Dose equivalente nos pontos monitorados durante a administração do FDG 

Profissional 
Dose no dedo (mSv) Dose no Pulso (mSv) 

ND D ND D 

A1 0 1,98 0 0 2,34 0,78 0 1,91 0,53 0 1,94 0,90 

A2 0 0 1,14 0 0 1,54 0 0 1,08 0 0 1,56 

A3 2,10 0 0,24 2,08 0,63 0 1,65 0 0 2,10 0 0 

A4 3,59 0 0 3,92 0 0 3,39 0 0 3,56 0 0 

A5 3,17 4,31 0,45 2,92 1,03 0 2,75 4,2 0 3,07 1,61 * 

Legenda: ND - não dominante; D – dominante.    * Incerteza da medida foi maior que 50% e foi desconsiderada 

da pesquisa 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 Para permitir a análise e a comparação entre profissionais e também com 

outros trabalhos, foi realizada a normalização das doses equivalentes medidas nos 

pontos pela atividade manipulada (D/A) tanto para o fracionamento quanto para a 

administração. Os valores médios de dose equivalente normalizados nos 4 pontos 

de cada profissional, em mSv/GBq, podem ser observados na Figura 1. As barras de 

incerteza indicam o desvio padrão para cada ponto. 
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Figura 1– Dose equivalente média nos dedos e pulsos dos profissionais por GBq de FDG manipulado 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Na Figura 2 são apresentadas as D/A para os pontos das mãos dominantes e 

não dominantes no fracionamento. Os maiores valores foram observados na mão 

dominante (dedo e pulso), e maiores no dedo em relação ao pulso. Verificou-se 

diferença significativa (teste t pareado) entre as medidas tanto para as medidas dos 

dedos quanto para os pulsos, com p-valor de 0,006 e 0,025 respectivamente. Para a 

administração (Figura 3), não foi possível observar diferenças significativas entre as 

mãos dominante e não dominante. 
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Figura 2 – Distribuição dos valores médios de D/A para cada ponto monitorado durante o 

fracionamento 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

 

Figura 3 – Distribuição dos valores médios de D/A para cada ponto monitorado durante a 

administração 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Para verificar, em termos de proteção radiológica, se as doses equivalentes 

recebidas pelos profissionais estão dentro do limite de 500 mSv/ano no local mais 

exposto, foram calculados estimativas de dose anual (Tabela 5): 
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Tabela 5 – Estimativas de dose anual considerando o ponto mais exposto, a carga de trabalho anual 

e a atividade administrada por paciente 

Profissional 

Estimativa 

dose anual 

(mSv/ano) 

Local 
Exames/an

o 

Atividade/

paciente 

(MBq) 

F1 444,5 Dedo - dominante 1800 330 

F2 901,2 Dedo - dominante 3800 236 

F3 1745,7 Dedo - dominante 3800 236 

F4 1600,5 Dedo - dominante 3800 303 

A1 462,3 Dedo - dominante 1800 329 

A2 740,9 Pulso - dominante 1800 330 

A3 827,8 Dedo - não 

dominante 

3800 236 

A4 1475,7 Dedo - dominante 3800 236 

A5 2340,4 Dedo - não 

dominante 

3800 303 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 Para os profissionais atuantes no SMN 1, que possui 1 equipamento PET/CT 

e realiza em média 40 exames por semana, a estimativa anual foi feita considerando 

1800 exames por ano. Essa estimativa considera que um profissional trabalhe 45 

semanas em um ano já descontados o mês de férias, feriados e outros situações em 

que não sejam realizados exames no serviço. Para os demais profissionais, que 

trabalham nos SMN 2 e 3, a estimativa anual foi de 3800 exames por ano, seguindo 

a mesma metodologia para o cálculo da estimativa. Os SMN 2 e 3 possuem 2 

equipamentos PET/CT cada e consequentemente apresentam uma quantidade 

maior de exames por semana (aproximadamente 85). A atividade administrada por 

paciente refere-se à média estimada a partir dos valores obtidos nesta pesquisa em 

MBq. Para todos os profissionais, a estimativa anual foi calculada considerando o 

ponto que recebeu a maior dose. 

Os profissionais participantes desta pesquisa fazem uso de dosímetro de 

pulso rotineiramente para a medida da Dose Equivalente. Tendo isso em vista, a 

razão entre a dose equivalente nos dedos, no dedo de maior dose, e o pulso da 

mesma mão foi calculada. Os valores médios e a variação estão na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Razão das doses no dedo em relação às doses no pulso 

 Dose dedo/dose pulso 

Fracionamento Administração 

Variação 1,1 - 4,4 0,6 - 1,51 

Média 2,498 0,99 

Mediana 2,245 0,98 

Fonte: elaborado pela autora 

 

  

DISCUSSÃO 

 

Na Figura 1 é possível observar a variação entre os profissionais em relação 

à dose equivalente recebida em cada ponto. A diferença é considerável quando 

comparamos F2 e F3, profissionais atuantes no mesmo serviço e que utilizam a 

mesma estrutura (inclusive blindagens) de trabalho. As doses de F3 foram maiores 

que as de F2 para todos os pontos medidos: para o dedo não dominante F3 recebeu 

dose de 1,24 mSv/GBq, um valor quase cinco vezes maior que a dose de 0,25 

mSv/GBq de F2 para o mesmo ponto. Para o dedo dominante, a dose de F3 foi 

maior que de F2 em aproximadamente duas vezes, com valores de 1,94 e 0,99 

mSv/GBq respectivamente. O pulso não dominante apresentou a maior diferença 

entre as medidas, com valores de F3 de 1,05 mSv/GBq e de 0,5 mSv/GBq de F2. 

Para o pulso dominante, a dose de F3 foi 4,2 vezes maior que F2 (1,35 e 0,32 

mSv/GBq respectivamente).  

Diferenças também puderam ser identificadas entre profissionais A1 e A2 que 

atuam no SMN 1, e entre A3 e A4 que atuam no SMN 2. Os valores maiores de dose 

equivalente medidos em A2 e A4, quando comparados respectivamente a A1 e A3 

podem ser explicados pela variação no tempo de realização de cada procedimento, 

visto que o tempo médio de A2, de 42,1 segundos, ser maior que o tempo de A1, 

33,3 segundos e do tempo de A4, 37,5 segundos, ser maior que o tempo de A3, 

20,6 segundos. No caso específico entre A3 e A4 verificou-se que o profissional A4 

levava um tempo médio 82% maior que A3 na administração, pois este conversava 

mais com os pacientes durante o procedimento. Em relação ao tempo de 

experiência dos profissionais não se verificou influência nas doses recebidas. 

Carnicer et al. (2011) inclusive afirma que apesar de experiência e treinamento 
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serem meios para redução da dose, quando analisados casos individuais, os bons 

hábitos como o uso de blindagens no frasco multidose e na seringa são mais 

importantes que a experiência.  

Neste trabalho, todos os profissionais utilizavam blindagem (porta-dose 

blindado) para o frasco multidose no fracionamento e blindagens de seringa para a 

administração. A diferença entre os profissionais pôde ser observada no transporte 

das seringas do laboratório de manipulação até o local de administração: A1 e A2 

utilizavam sempre um carrinho com uma maleta blindada para transporte da seringa 

com o FDG, A3 e A4 transportavam sempre na mão, e A5 transportava algumas com 

carrinho+maleta e outras na mão. Porém, com as informações coletadas neste 

trabalho, não foi possível explorar essa diferença já que a exposição e o tempo 

considerados para essa função iniciavam quando o profissional pegava a seringa em 

mãos, independente se a partir do laboratório ou a partir do carrinho+maleta. 

Considerando os valores médios de D/A apresentados na Figura 2 para os 

pontos das mãos dominantes e não dominantes no fracionamento, verificou-se que 

os maiores valores foram observados na mão dominante. Esse resultado era 

esperado pois esta se posiciona mais próxima à fonte de radiação (frasco multidose) 

no momento do fracionamento e seus dedos movimentam o êmbolo da seringa. A 

mão não dominante atua somente como apoio ao segurar o porta-dose blindado e 

se posiciona a uma distância da fonte maior que a mão dominante. Tal resultado vai 

de encontro ao apresentado por Kubo (2016) e Pessanha (2019) que também 

encontraram valores maiores de dose equivalente nos dedos da mão dominante.  

 Para a administração, não foi possível observar diferenças significativas entre 

as mãos dominante e não dominante (Figura 3). Na prática, os dedos da mão não 

dominante auxiliavam na inserção da agulha no injetor lateral do acesso venoso e 

mantinham a agulha em posição. Para empurrar o êmbolo, todos utilizavam a mão 

dominante. A variação do procedimento ocorria ao segurar a seringa, pois alguns 

profissionais a seguravam com a mão dominante e outros com a não dominante, e 

também ao segurar a agulha e ao empurrar o êmbolo, visto que dedos diferentes 

eram usados para executar essas ações. De maneira geral, o dedo da mão não 

dominante recebeu doses maiores que o dedo da dominante na etapa de 

administração. Kubo (2016) também observou uma diversidade na distribuição das 

doses equivalentes nas mãos durante a administração como consequência da 

diversidade de formas de posicionamento dos dedos para a administração. Para a 
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presente autora, entretanto, a mão dominante apresentou valores maiores de dose 

equivalente que a não dominante apesar de haver profissionais com doses maiores 

na não dominante devido às várias formas de posicionar dedos e seringa. 

 Na Tabela 5, que apresenta as estimativas de dose equivalente anual para 

cada profissional, podemos constatar que somente os profissionais F1 e A1 não 

ultrapassaram, mas chegaram próximo ao limite anual de 500 mSv/ano e os demais 

profissionais excederam este limite. Entretanto, cabe aqui ressaltar que este valor 

anual considera que o mesmo profissional realize todos os procedimentos - todos os 

fracionamentos ou todas as injeções - no serviço pelo período de um ano e não 

representa a realidade nos SMN participantes. Na prática, essa carga de trabalho 

deve ser dividida entre vários profissionais de modo a diminuir a exposição 

individual. Isso evidencia a importância do rodízio de profissionais numa mesma 

função, e a importância do correto dimensionamento da equipe para dividir a carga 

de trabalho de maneira que os limites anuais não sejam alcançados.  

 Da Tabela 5, ao compararmos as estimativas anuais de F2 e F3, que atuam 

no mesmo SMN, percebemos que F3 apresenta valor de dose equivalente anual 

estimada de 1745,7 mSv, quase duas vezes maior que F2 com estimativa de 901,2 

mSv/ano. Tendo em vista que esses dois profissionais têm à disposição a mesma 

estrutura (materiais e instrumentos, blindagens, estrutura física), tem a mesma carga 

de trabalho e o tempo médio de fracionamento de F3 não é maior que de F2 (Tabela 

1), a diferença entre as estimativas anuais é significativa. O mesmo acontece entre 

A1 e A2, e entre A3 e A4, em que os valores de A2 > A1, e de A4 > A3. Podemos 

inferir, nestes casos, que a dose dos profissionais F3, A2 e A4 é possivelmente 

resultante de procedimentos de trabalho que levam à maior exposição nos pontos 

considerados. Dessa maneira, medidas como a reavaliação na posição dos dedos 

durante os procedimentos, de modo a aumentar a distância à fonte quando possível, 

e ainda a redução do tempo de exposição podem contribuir para a limitação das 

estimativas de dose anual para estes profissionais. 

 Outra análise relevante pode ser feita entre A2 e A3, que atuam em SMN 

diferentes. Estes profissionais apresentaram estimativas de dose equivalente anual 

próximos entre si, de 740,9 mSv e 827,8 mSv para A2 e A3 respectivamente. 

Entretanto, A2 teve sua dose estimada considerando realizar 1800 exames em um 

ano, enquanto A3 receberia um valor de dose próximo realizando 3800 exames/ano, 

uma quantidade significativamente maior que A2. Em outras palavras A2 realizando 
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1800 exames em um ano receberia uma dose equivalente anual próxima ao que A3 

receberia ao realizar 3800 exames no mesmo período de tempo. Isso reforça a 

necessidade de rever os procedimentos adotados por A2 a fim de reduzir a 

exposição e as doses deste profissional. 

 A comparação dos valores anuais estimados neste trabalho com outros 

denotou complexidade e não se mostrou claro pelas diferenças nas metodologias, 

nas cargas de trabalho anual e pela omissão de detalhes. Leide-Svegborn (2010) 

estimou doses equivalentes anuais de 250 a 400 mSv/ano nos dedos para 

profissionais que realizavam ambas as funções (fracionamento e administração) e 

considerando somente 460 pacientes por ano. Wrzesień e Napolska (2015) 

consideraram as funções de fracionamento e administração separadas, porém para 

o fracionamento etapas adicionais como receber o frasco de radiofármaco no início 

do dia de trabalho e colocar o frasco na blindagem também foram monitorados e o 

processo de retirada do FDG era realizado automaticamente. Assim, estes autores 

estimaram doses equivalentes anuais máximas de 46,7 mSv para o indicador da 

mão dominante durante o fracionamento e 106 mSv para a administração tendo em 

conta 1000 pacientes por ano. Em outra pesquisa, Wrzesień; Albiniak; Biegała 

(2019) estimaram um valor de 512 mSv/ano para um profissional que realizava o 

fracionamento (dentre quatro monitorados), porém além da dispensação do FDG em 

si o profissional atuava também no processo de produção do 18F no cíclotron e 

eventualmente realizava testes de controle de qualidade do FDG. Além disso, o 

processo de fracionamento do radiofármaco no serviço avaliado era realizado com 

dispensador automático e a estimativa anual foi feita considerando 120 dias de 

trabalho em um ano.   

Para Kubo e Mauricio (2014), a dose equivalente anual máxima estimada 

para o fracionamento foi de 380 mSv e para administração foi de 200 mSv, para um 

serviço que realize exames 100 dias em um ano. Esse cálculo foi realizado a partir 

de doses recebidas por dia (mSv/dia), diferente deste trabalho que considerou a 

dose por atividade manipulada (mSv/GBq).  

Carnicer et al. (2011), para uma carga de trabalho de 1000 pacientes por ano, 

observou valores anuais entre 50 e 2200 mSv para fracionamento e 56 e 1644 mSv 

para a administração (valores não relatados diretamente). Para fins de comparação 

com este autor, caso considerássemos uma carga de 1000 pacientes por ano para 

todos os SMN desta pesquisa, os valores da Tabela 7 seriam observados, 
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mostrando conformidade desta pesquisa com a de Carnicer. É possível observar, 

nesta situação, que todos os profissionais alcançariam o nível de investigação 

determinado pela CNEN (2018a) de 150 mSv/ano, e portanto, deveriam ter suas 

ações revistas, as causas dessas doses deveriam ser avaliadas e ações corretivas 

deveriam ser tomadas. 

 
 

Tabela 7 – Estimativa de dose equivalente anual considerando 1000 pacientes por ano 

Profissional 

Fracionamento 

Dose equivalente 

anual (mSv) 

Profissional 

Administração 

Dose equivalente 

anual (mSv) 

F1 246,9 A1 256,8 

F2 235,6 A2 411,6 

F3 459,4 A3 217,8 

F4 421,7 A4 388,3 

  A5 615,9 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

 Analisando a Tabela 6, que apresenta a razão entre a dose equivalente no 

dedo (considerando o dedo de maior dose - ND ou D) em relação ao pulso da 

mesma mão, é possível verificar que os valores no dedo para o fracionamento foram 

maiores que as medidas no pulso da mesma mão em uma razão média de 

aproximadamente 2,5. Isso indica que as doses medidas no pulso na rotina do 

profissional podem estar subestimadas. Para a administração essa situação não foi 

observada já que valores de dose no dedo foram similares à dose no pulso da 

mesma mão, com um razão média de aproximadamente 1.  

Kubo (2016) sugere uma razão de 7, ou seja, que a dose no pulso seja 

multiplicado por um fator 7 para obter o valor da dose equivalente na extremidade do 

dedo no procedimento de fracionamento.  Para a administração, o fator sugerido é 

de 13. Valor diferente também foi sugerido por Carnicer et al. (2011), que encontrou 

uma razão média de 20 entre o ponto mais exposto e o pulso do profissional, sem 

distinção entre os procedimentos.  

Essa variação entre os valores das razões pulso/dedo de diferentes autores 

está relacionada ao fato da distribuição de dose ser fortemente dependente de 

técnicas e de profissionais. Para os profissionais participantes desta pesquisa, com 
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a finalidade de se obter um valor de dose no ponto mais exposto da mão e mais 

próximo da dose real, para o fracionamento sugere-se a aplicação do fator de 2,5 

nas doses registradas nos dosímetros de pulso, desde que os dosímetros estejam 

voltados para o lado palmar da mão. Para a administração o valor da dose no pulso 

seria próximo ao da extremidade do dedo e não seria necessário aplicação de fator 

visto que este tem valor 1.  

Os valores de D/A obtidos neste trabalho foram comparados com outras 

pesquisas publicadas (Tabela 8). Os valores apresentados são do ponto que 

recebeu a maior exposição em cada pesquisa. Assim como a comparação em 

relação às estimativas de doses equivalentes anuais, esta também se mostra 

complexa pela variedade de metodologias, tipos de detectores usados, 

procedimentos e atividades consideradas. Este trabalho, por exemplo, tem como 

limitação o fato da dose equivalente nos dedos ter sido medida em somente um 

ponto de cada mão. Desta maneira, o ponto com o maior valor de dose ficou limitado 

ao dedo médio e pode não representar o ponto mais exposto da mão do profissional, 

como acontece com os outros trabalhos aqui relacionados. Além disso, utilizamos 

nesta pesquisa dosímetros calibrados na grandeza equivalente de dose pessoal Hp 

(10), diferente dos outros trabalhos que utilizaram a grandeza Hp (0,07) para a 

medida da dose equivalente nas mãos 

A partir dos estudos relacionados, percebe-se que existe um consenso em 

relação às pontas dos dedos receberem os maiores valores de doses equivalentes, 

porém o mesmo não acontece quando se tenta definir qual mão (dominante ou não 

dominante) e quais dedos estão mais expostos. Essa variação evidencia novamente 

a dependência de técnicas e habilidades individuais durante a realização dos 

procedimentos. Apesar dessas variações e limitações, foi possível constatar que os 

valores de D/A encontrados nesta pesquisa são da mesma ordem que os demais 

trabalhos. 
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Tabela 8 – Comparação entre estudos de dose em extremidades por exposição ao 18F em exames 

PET/CT 

Autor 
Procediment

o 

Mín - Máx 

(mSv/GBq) 

Mediana 

(mSv/GBq) 

Média 

(mSv/GBq) 

Nº 

profissio

nais 

Nºmedidas/ 

profissional 

Ponto maior 

dose 

Covens et 

al., 2007 

F 0,29 - 0,85 0,57 0,57 2 - 
ponta dedo 

anelar ND 

A 0,21 - 0,53 0,32 0,32 5 - 
ponta dedo 

indicador ND 

Covens et 

al., 2010 

F 0,09 - 1,30 0,32 0,50 2 25* 
ponta dedo 

anelar ND 

A 0,20 - 0,75 0,28 0,35 8 5* 
ponta dedo 

indicador ND 

Carnicer 

et al., 

2011 

F 0,10 - 4,43 0,83 1,20 30 4-5 
ponta dedo 

indicador ND 

A 0,14 - 4,11 0,64 0,93 30 4-5 
ponta dedo 

indicador ND 

Kubo, 

2016 

F 0,16 - 1,61 0,85 0,86 4 4 
ponta dedo 

indicador D 

A 0,37 - 0,87 0,68 0,61 5 5 
ponta dedo 

indicador D 

Wrzesień; 

Albiniak; 

Biegała, 

2019 

F 0,37 – 0.63 0,5 0,5 2 - 
ponta dedo 

indicador D 

A 0,21 – 0,62 0,41 0,41 4 - 
ponta dedo 

polegar ND 

Este 

trabalho 

F 0,37 - 1,98 1,45 1,27 4 3 
ponta dedo 

médio D** 

A 0,12 - 2,03 0,91 1,00 5 3 
ponta dedo 

médio ND** 

Legenda: F – fracionamento, A – administração; ND – não dominante, D – dominante 

Notas: * não relatado diretamente; ** único ponto mensurado dentre os dedos 

Fonte: elaborado pela autora 
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CONCLUSÃO 

 

Com esta pesquisa, foi possível avaliar a exposição das mãos dos 

profissionais que manipulam o FDG na rotina de trabalho em 3 SMN de PET/CT. Os 

resultados ressaltam a necessidade de controle e otimização dos procedimentos de 

fracionamento e administração para reduzir as doses equivalentes em extremidades 

nos profissionais. As diferenças entre valores de D/A entre profissionais que 

exercem a mesma função dentro do mesmo SMN indicam que há margem para a 

otimização dos procedimentos e redução das doses individuais. Não foi observada 

relação do tempo de experiência profissional com as doses equivalentes medidas. 

 Os maiores valores de dose equivalente para o fracionamento foram 

registrados no dedo médio da mão dominante. Já para a administração, em virtude 

da diversidade nas formas de posicionamento da seringa nas mãos, não foi possível 

determinar um único ponto mais exposto, e de maneira geral as doses no dedo não 

dominante foram maiores que as da dominante.  

 Nesta pesquisa, verificamos que existe a possibilidade dos profissionais 

acompanhados ultrapassar o limite anual de 500 mSv, dependendo da carga de 

trabalho do SMN. À vista disso, a equipe deve estar adequadamente dimensionada 

e os profissionais devem realizar rodízios regulares de modo a dividir a carga de 

trabalho para que nenhum deles exceda os limites anuais.  
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ARTIGO 2 - Roteiro de inspeção sanitária para avaliação da exposição 
ocupacional nas mãos em serviços de PET/CT 

 

NAGASHIMA, Leticia H. W.; SCOPEL, Marcos A.; CAMOZZATO, Tatiane S. C.; 

FILIPOV, Danielle 

 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi elaborar um roteiro de inspeção para 
avaliação da exposição ocupacional nas mãos de profissionais que manipulam o 
radiofármaco fluordesoxiglucose (FDG) em serviços que realizam exames de 
Tomografia por Emissão de Pósitrons associados a um tomógrafo computadorizado 
(PET/CT). Foi utilizada metodologia de processo de gestão do risco sanitário, com a 
identificação, análise e avaliação do risco baseados na observação do processo de 
trabalho em 3 Serviços de Medicina Nuclear que realizam exames de PET/CT. 
Quatro profissionais foram acompanhados durante o fracionamento do radiofármaco, 
e cinco profissionais durante a administração. O roteiro proposto apresenta uma 
classificação de risco sanitário considerando as exigências legais e o relação causa-
efeito na exposição do profissional à radiação. A aplicação e validação deste roteiro 
permitirá a análise objetiva do risco sanitário apoiada em dados válidos e confiáveis, 
a equalização dos serviços de PET/CT e permitirá também a conscientização dos 
serviços e profissionais quanto ao controle das doses equivalentes nas 
extremidades. 
 
Palavras-chave: Exposição ocupacional. Tomografia por emissão de pósitrons. 
Fluordesoxiglucose F18. Proteção radiológica. Inspeção sanitária. 
 
 
Abstract: The purpose of this work was to elaborate an inspection guide for the 
assessment of occupational exposure in the hands of professionals who handle the 
radiopharmaceutical fluorodeoxyglucose (FDG) in Nuclear Medicine Departments 
performing Positron Emission Tomography exams associated with Computed 
Tomography (PET / CT). A health risk management process methodology was used, 
in which risk identification, analysis and assessment were based on observation of 
the work process in 3 Nuclear Medicine Services that perform PET/CT exams. Four 
professionals were monitored during preparation and five professionals during the 
administration of FDG. The proposed inspection guide presents a health risk 
classification considering legal requirements and cause-effect relation to  the 
professional's exposure to radiation. The application and validation of this guide will 
allow an objective health risk analysis of the situation supported by valid and reliable 
data, the equalization of PET/CT services and will also raise the awareness of 
services and professionals regarding the control of equivalent doses in the 
extremities. 
 
 
Keywords: Occupational exposure. Positron-emission tomography. 
Fluorodeoxyglucose F18. Radiation Protection. Sanitary Inspection. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O Fluordesoxiglucose 18F, ou FDG, é um radiofármaco amplamente utilizado 

em exames de Tomografia por Emissão de Pósitrons conjugados com Tomografia 

Computadorizada (PET/CT, do inglês Positron Emission Tomography/Computed 

Tomography). O radiofármaco é um composto químico que apresenta dois 

componentes: um marcador, elemento químico não radioativo responsável por 

direcionar o fármaco até seu órgão alvo, e por um radionuclídeo, composto 

radioativo que será detectado pelo equipamento gerador de imagem. No caso do 

FDG, o composto radioativo é o Fluor-18, cujo processo de decaimento por emissão 

de pósitrons resulta em radiação gama de alta energia (511 keV) proveniente da 

aniquilação do pósitron com elétrons do meio (ZIESSMAN; O’MALLEY; THRALL, 

2014).   

 Para a obtenção das imagens no PET/CT, o FDG é administrado ao paciente 

por administração endovenosa. A manipulação deste radiofármaco envolve o 

manuseio de frascos e seringas durante preparo e a administração, o que pode 

refletir em exposição à radiação significativa nas mãos dos profissionais que 

desempenham estas funções, tendo em conta a proximidade da fonte radioativa 

(MARTIN, 2016). Visando reduzir a exposição desses profissionais, medidas de 

proteção radiológica devem ser priorizadas nestes serviços.  

Dentro desse contexto, a Vigilância Sanitária (VISA), tendo como foco a 

saúde do trabalhador, pode atuar como um agente educador, regulador e 

fiscalizador para auxiliar na implementação de medidas de proteção radiológica nos 

Serviços de PET/CT e, assim, prevenir danos à saúde e integridade física e mental 

desses trabalhadores. 

A Lei nº 8080/90 define a Vigilância Sanitária como um conjunto de ações 

capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de saúde (BRASIL, 1990).  

O risco sanitário pode ser definido como a probabilidade que uma atividade, 

um serviço ou um produto tem de produzir efeitos nocivos ou prejudiciais à saúde 

humana (FREITAS; LEANDRO; NAVARRO, 2019). Esse conceito coloca a incerteza 

e a possibilidade de um agravo em saúde como dimensões fundamentais do risco, e 

sem elas não existe qualquer risco (SILVA; LANA, 2014). 
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Dentro do contexto do risco sanitário, o gerenciamento de risco é entendido 

como um processo que envolve o planejamento da gestão do risco, e posterior 

resposta e tratamento desses riscos. Na etapa de planejamento, as fontes de risco e 

formas de interação devem ser identificadas a partir de publicações cientificas, 

dados históricos, opiniões de especialistas, informações e necessidades das partes 

interessadas. Após a identificação, deve-se compreender a natureza do risco, 

levantar as causas ou fatores contribuintes, determinar o nível de risco em relação a 

consequências e probabilidades, e então determinar se o risco e sua magnitude são 

aceitáveis ou toleráveis, bem como qual resposta será dada a esse risco 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ; ANVISA, 2015).  

No enfrentamento ao risco sanitário, como consequência do processo de 

planejamento da gestão risco, a VISA atua por meio da inspeção sanitária e da 

regulamentação de normas (JESUS et al., 2018). 

Entende-se como inspeção sanitária a ação de observar in loco os 

estabelecimentos, os serviços de saúde, as condições ambientais e de trabalho, 

implicando em expressar julgamento de valor sobre a situação observada em 

relação aos padrões minimamente estabelecidos na legislação. Durante a inspeção, 

um dos instrumentos utilizados é o roteiro de inspeção, que orienta sobre os itens a 

serem analisados durante o processo. Entretanto, considerando que ocorrem 

modernizações nos serviços, equipamentos, etc., modificações e melhorias no 

roteiro de inspeção devem ser realizadas (JESUS et al., 2018). 

A principal legislação sanitária referente à área de Medicina Nuclear é a 

Resolução RDC 38, de 04 de junho de 2008, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), que estabelece os requisitos e parâmetros de controle sanitário 

para o funcionamento destes serviços (ANVISA, 2008). Outras normas como a 

Resolução RDC 63, de 25 de novembro de 2011 da mesma ANVISA, que dispõe 

sobre as boas práticas de funcionamento de serviços de saúde também são 

aplicáveis (ANVISA, 2011). Além disso, a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) também regula as atividades nesta área.  

As legislações existentes auxiliam o trabalho dos agentes sanitários em 

relação ao funcionamento de um Serviço de Medicina Nuclear como um todo, mas 

não se aprofundam no desafio da exposição das mãos como um resultado de uma 

complexa rede de jornadas e regimes de trabalho, de procedimentos, fluxos e 

rotinas dentro de um serviço de PET/CT. Desta forma, a elaboração de um roteiro 
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específico compatível às peculiaridades da exposição ocupacional se faz necessária 

para auxiliar o agente durante a inspeção sanitária. 

Este trabalho teve como objetivo, dentro do contexto do risco sanitário, propor 

um roteiro para inspeção sanitária a partir da observação do processo de trabalho de 

profissionais que manipulam o FDG em serviços que realizam exames de PET/CT. 

  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Esta pesquisa, de natureza aplicada, foi desenvolvida em três serviços de 

Medicina Nuclear (SMN) que realizam exames de PET/CT localizadas na região sul 

do Brasil, entre os meses de Junho e Outubro de 2019.  

 No processo de avaliação do risco foi utilizado como referencial conceitual a 

norma ABNT NBR ISO 31000, que apresenta princípios e diretrizes para a gestão de 

riscos de modo genérico, mas que podem ser aplicados ao sistema de gestão de 

riscos sanitários (ABNT, 2018). Na Figura 1 é apresentado o processo de gestão do 

risco conforme essa norma. 

 
Figura 1 – Processo de gestão do risco 

 
Fonte: (ABNT, 2018) 
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 As etapas de identificação, análise e avaliação do risco foram realizadas por 

meio da observação do processo de trabalho dos profissionais responsáveis pelo 

fracionamento e administração do FDG e da medida das doses equivalentes nas 

mãos destes profissionais. A proposição de um roteiro de inspeção voltado ao 

controle dessas doses nas extremidades é apresentada como uma maneira de 

tratamento do risco por parte da VISA.  

O roteiro de inspeção, objeto deste artigo, foi proposto levando-se em 

consideração tanto a análise dos registros dos diários de campo realizados durante 

as atividades de pesquisa nesses serviços, quanto das normativas específicas já 

existentes.  

  As normativas específicas da área e consideradas nesta pesquisa foram: 

RDC n° 38/2008 e RDC nº 63/2011 da ANVISA, CNEN NN 3.05 da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear e complementada pela Norma Regulamentadora 32 – 

NR 32 (ANVISA, 2008, 2011; BRASIL, 2005; CNEN, 2013). 

Segundo Rozenfeld (2009) a construção de um roteiro de inspeção deve 

obedecer alguns requisitos como: ser de fácil compreensão por parte do aplicador, 

sucinto, fácil de aplicar, simples de manusear e adaptável às diversas realidades 

encontradas na inspeção.  

As questões elaboradas foram classificadas considerando as exigências 

legais e o risco à exposição do profissional à radiação, e foram separadas em itens 

sobre estrutura, processos e resultados. Itens sobre estrutura fazem referência aos 

recursos físicos, humanos e materiais; sobre processos estão relacionados aos 

procedimentos de trabalho e protocolos operacionais, e sobre resultados aos valores 

de dose equivalente dos profissionais.   

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina, sob o Parecer nº 3.293.355. 
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RESULTADOS 

 

Foram acompanhados 4 profissionais para o procedimento de fracionamento 

do FDG e 5 profissionais para a etapa de administração do radiofármaco. 

 

Foi considerada como risco sanitário a possibilidade desses profissionais que 

realizam o fracionamento e a administração do FDG receberem doses equivalentes 

altas nas mãos, podendo ultrapassar os limites estabelecidos em normativas 

nacionais. 

Na análise do risco, por meio da observação dos processos de trabalho nos 3 

SMN, procurou-se identificar os motivos ou fatores contribuintes, os quais são 

elencados abaixo e serão detalhados na Discussão: 

• Carga de trabalho excessiva para um profissional, ou a quantidade de 

profissionais na equipe não é suficiente para atender a demanda do serviço 

de PET/CT; 

• Dosímetros de extremidades utilizados rotineiramente (anel ou pulseira) nos 

serviços de PET/CT registram valores de dose equivalente inferiores ao local 

de maior exposição das mãos (ponta dos dedos); 

• As doses equivalentes no local de maior exposição não são medidas; 

• Blindagens disponíveis no serviço e o uso ou não dessas blindagens; 

• Habilidades dos profissionais e treinamentos na área; 

• A distância do profissional à fonte de radiação e posição dos dedos em 

relação ao FDG durante o processo de trabalho; 

• Procedimentos de trabalho que influenciem o tempo de exposição do 

profissional ao FDG. 

Assim, a Tabela 1 apresenta uma proposta de Roteiro de Inspeção Sanitária, 

com ênfase na exposição das mãos dos profissionais que fracionam e administram o 

FDG em serviços de PET/CT como ferramenta para o tratamento e resposta ao risco 

sanitário. 

Os itens do roteiro foram classificados de acordo com os seguintes critérios 

quanto à exigência legal e quanto à relação direta ou indireta na exposição do 

profissional ao FDG: itens exigidos em legislação receberam dois pontos, enquanto 

itens não exigidos legalmente receberam um ponto somente; itens cujo não 
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cumprimento ou a não adequação influenciam diretamente na exposição e na dose 

recebida pelo profissional receberam dois pontos, e os itens que influenciam 

indiretamente na exposição e na dose receberam um ponto. 

Assim, itens que apresentaram 4 pontos no total foram considerados como 

imprescindíveis (I), itens com 3 pontos como necessários (N) e itens com dois 

pontos como recomendados (R). Essa classificação orienta o profissional da VISA 

em relação à conduta a ser tomada para buscar melhorias nos serviços de PET/CT. 

 
Tabela 1 – Proposta de roteiro de inspeção sanitária 

ESTRUTURA PT CL S N 

1 Disponibiliza dosímetros individuais:     

1.1 • Corpo inteiro 3 N   

1.2 • Extremidades    (  ) anel   (  ) pulso 3 N   

2 Disponibiliza equipamentos de proteção individual e coletiva:     

2.1 • Luvas descartáveis 3 N   

2.2 • Avental de manga longa 3 N   

2.3 • Pinça 4 I   

2.4 • Blindagem para seringa 4 I   

2.5 • Blindagem para transporte de seringa 4 I   

2.6 • Fracionador de radiofármaco automático ou semiautomático 2 R   

2.7 • Injetor de radiofármaco automático ou semiautomático 2 R   

3 Apresenta equipe dimensionada, de acordo com a demanda do serviço. 3 N   

PROCESSOS   S N 

4 Profissionais realizam rodízio nas funções? 3 N   

5 Apresenta protocolos de procedimentos operacionais padrão definidos e 

atualizados e implementados 
    

5.1 • Para a etapa de fracionamento? 3 N   
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5.2 • Para a etapa de administração? 3 N   

5.3 • Para o preparo do paciente para o exame? 3 N   

5.4 • Para o uso dos dosímetros de tórax e extremidade? 3 N   

5.5 • Para estimar a dose equivalente no local mais exposto da extremidade 

(mão)? 
3 N   

6 Profissionais recebem treinamentos periódicos? 3 N   

RESULTADOS   S N 

7 Apresenta registro das doses equivalentes estimadas em extremidade? 3 N   

8 Apresenta registro das investigações quando as doses atingiram os níveis 

mensais de investigação ou acumulado anual (para tórax e/ou extremidades)? 
3 N   

9 Apresenta registro das ações tomadas quando profissionais atingem os níveis 

mensais de investigação ou acumulado anual (para tórax e/ou extremidades)? 
3 N   

Legenda:  

PT – pontos, CL – classificação, I - imprescindível, N - necessário, R - recomendado, S - sim, N – não 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 O roteiro de inspeção foi apresentado em três grupos de questões: estruturas, 

processos e resultados. Os itens sobre estrutura envolvem a parte física do serviço, 

funcionários, equipamentos e instrumentos. Os itens sobre processos são 

relacionados às atividades e procedimentos de trabalho e os itens de resultados 

sobre demonstrações dos efeitos dos itens de estrutura e processo. Apesar dessa 

divisão no roteiro esses itens estão interligados, razão pela qual serão discutidos de 

maneira contínua. 

Profissionais que atuam em PET/CT estão suscetíveis a receberem altos 

valores de dose equivalente nas mãos devido à alta energia da radiação emitida 

pelo 18F. A RDC nº38 – ANVISA (2008) coloca que esses profissionais devem ser 

monitorados com dosímetros individuais para medidas de dose recebida pelo corpo, 

entretanto não especifica a necessidade de monitorar as mãos desses profissionais. 
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A exigência de dosímetros nas mãos (pulso ou anel) consta da norma CNEN NN 

3.05 (2013).  

A monitoração com dosímetros individuais nas mãos deve ser feita, tanto para 

fins de proteção radiológica quanto para atendimento aos limites de dose das 

normativas reguladoras. De acordo com a Norma CNEN NN 3.01 (2014), o limite de 

dose equivalente anual para as mãos é de 500 mSv e para a comparação deve ser 

considerada a dose no local mais exposto da mão, normalmente representada pelos 

dedos (WRZESIEŃ; OLSZEWSKI, 2018). Pesquisas como as Carnicer et al. (2011); 

Kubo (2016) e Wrzesień; Albiniak; Biegała (2019) mostram que esse limite de 500 

mSv/ano pode ser facilmente ultrapassado.   

 Para diminuir a exposição de um mesmo profissional e evitar que esses 

limites sejam alcançados, a carga de trabalho do serviço deve ser dividida entre 

vários profissionais. Isso evidencia a importância do correto dimensionamento da 

equipe para dividir a carga de trabalho, e a importância do rodízio de profissionais 

numa mesma função. O dimensionamento da equipe deve inclusive considerar a 

ausência de profissionais por férias ou licenças para não gerar sobrecarga de 

trabalho e maior exposição do restante da equipe.  

Tanto a RDC nº38 quanto a RDC nº 63 colocam como responsabilidade do 

titular do SMN prover todos os recursos necessários à operacionalização do serviço 

de acordo com a demanda. Isso inclui equipe dimensionada quantitativamente, 

qualificada e treinada; infraestrutura física, materiais e suporte logístico, 

equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC respectivamente) em 

número suficiente e compatível com as atividades desempenhadas (ANVISA, 2008, 

2011). 

Por outro lado, o profissional exposto também é responsável pela adoção das 

medidas de proteção radiológica. A NR 32 coloca como responsabilidades do 

profissional: ficar o menor tempo possível na área em que possa estar exposto à 

radiação, ter conhecimento dos riscos associados ao trabalho, usar EPI adequados 

e usar os dosímetros para monitoração individual (BRASIL, 2005). 

O uso de equipamentos de proteção individual como luvas e avental de 

manga longa é importante para evitar contaminação da pele dos profissionais, além 

disso, a luva evita a contaminação do dosímetro de extremidade e tem sua função 

na biossegurança quando em contato com pacientes. A pinça aumenta a distância 

dos profissionais em relação à fonte de radiação e, portanto, também é importante 
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como medida de proteção radiológica. Em todos os serviços desta pesquisa os 

profissionais tinham luvas, avental e pinças disponíveis e faziam uso delas. 

O uso da blindagem de seringa, para Carnicer et al. (2011), foi considerada o 

parâmetro que apresentou maior influência nos valores de dose. Carnicer encontrou 

diferenças significativas nos valores de dose recebidos na mão entre os profissionais 

que usavam a blindagem em relação aos que não usavam.  

Todos os profissionais desta pesquisa utilizavam a blindagem de seringa, 

tanto no fracionamento quanto na administração. Para o transporte da seringa (com 

a blindagem) até o local da administração, alguns profissionais usavam uma maleta 

blindada, apoiada sobre um carrinho, como blindagem adicional. Dos 5 profissionais 

acompanhados na administração, dois profissionais usavam sempre a 

maleta+carrinho, dois não usavam e carregavam a seringa na mão, e um alternava 

entre carregar na mão e usar a maleta+carrinho.  Neste último profissional, foi 

possível perceber que não se seguia um protocolo de procedimento operacional 

bem definido. Ainda, em alguns procedimentos, esse profissional realizou parte da 

função do fracionador (mediu a atividade de seringas que já haviam sido medidas 

anteriormente e as colocou na blindagem) aumentando sua exposição à radiação.  

 Protocolos de Procedimentos operacionais padrão (POP) permitem que 

diferentes profissionais executem uma mesma função com eficiência, qualidade e 

uniformidade e sigam um fluxo de trabalho estabelecido. A RDC nº 63 exige que 

procedimentos de trabalho sejam estabelecidos, aprovados e vigentes. A RDC nº38 

é ainda mais específica e coloca que procedimentos que orientem o preparo e a 

administração de radiofármacos estejam escritos, atualizados, assinados e 

disponíveis a todos os interessados (ANVISA, 2008, 2011). Com um POP bem 

definido, é possível que o profissional se aprimore numa função e leve menos tempo 

para completá-la. Na área de estudo desta pesquisa, isso representa menor 

exposição do profissional à fonte de radiação. Leide-Svegborn (2010) relata que a 

habilidade do trabalhador é um fator importante que pode influenciar na magnitude 

da dose recebida, e recomenda fortemente que os profissionais pratiquem e 

aprimorem suas habilidades com materiais não radioativos. Lecchi; Malaspina; Del 

Sole (2016) reforçam que doses equivalentes altas foram encontradas como 

consequência de treinamentos insuficientes e administração inadequada do rodízio 

de profissionais.  
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Outro fator que influencia na dose recebida é o tempo para a realização do 

procedimento, e consequentemente o tempo a que o profissional está exposto a 

uma fonte. Medidas que possam reduzir o tempo de exposição do profissional à 

fonte de radiação devem ser consideradas. Algumas delas são o preparo prévio do 

paciente por meio do acesso intravenoso pela equipe da enfermagem, e também a 

adequada orientação do paciente antes da administração do radiofármaco de modo 

a evitar que o paciente queira tirar duvidas ou conversar durante a aplicação do 

FDG. Ainda, o uso de dispositivos automáticos (ou semiautomáticos) de 

fracionamento ou administração é notoriamente reconhecido como fator de redução 

de doses em profissionais, ainda que não sejam obrigatórios perante as normativas. 

Covens et al. (2010) verificou a redução de mais de 95% das doses em 

extremidades após a introdução de um sistema de fracionamento e administração 

automático, e verificou também a distribuição uniforme das doses nas mãos. Lecchi; 

Malaspina; Del Sole (2016) relatam que obtiveram doses em extremidades até 50% 

menores depois de adotar o dispositivo automático (fracionamento e administração). 

 Por exigência da CNEN NN 3.05, o serviço de PET/CT deve estimar o valor 

da dose equivalente no local mais exposto da mão a partir da dose identificada no 

dosímetro de extremidade para comparar com os limites anual de 500 mSv. 

Rotineiramente, os dosímetros de extremidade são utilizados no pulso ou no dedo, 

por serem mais convenientes e confortáveis, porém apresentam valores de dose 

subestimados (KEMERINK et al., 2012; KUBO, 2016). 

Segundo Carnicer et al. (2011), a distribuição de dose nas mãos é fortemente 

dependente de operador e técnica. Nesta pesquisa foi possível verificar que para o 

fracionamento, todos os profissionais usavam a mão dominante (direita) para inserir 

a agulha da seringa no porta-dose e movimentar o embolo da seringa para retirar a 

quantidade de FDG a ser administrada ao paciente. A mão não dominante servia 

como apoio para segurar o porta-dose. Para a administração, os profissionais 

usavam os dedos da mão não dominante para ajudar a inserção da agulha no injetor 

lateral do acesso venoso e manter a agulha em posição. Porém, alguns profissionais 

seguravam a seringa com a mão dominante e outros com a não dominante. Outra 

variação ocorria ao empurrar o êmbolo da seringa visto que dedos diferentes eram 

usados nestas ações. 

 Considerando a variação do posicionamento das mãos entre os profissionais, 

acarretando numa distribuição heterogênea das doses nas mãos, sugere-se que os 
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serviços realizem medidas nas pontas dos dedos destes profissionais na prática 

diária para assegurar valores próximos da realidade, pelo menos durante 

treinamentos ou em verificações periódicas (KUBO, 2016; LECCHI; MALASPINA; 

DEL SOLE, 2016). Caso a prática não seja possível, o método para estimar 

teoricamente os valores de dose equivalente deve estar definido e descrito em 

protocolos operacionais. 

 Em situações em que a dose equivalente, medida na prática ou estimada 

teoricamente, alcance valores de 150 mSv no ano ou 20 mSv em qualquer mês, 

definidos como nível de investigação pela CNEN (2018a), o serviço deverá realizar a 

averiguação das causas que levaram a esse valor, e adotar medidas corretivas para 

evitar que esse fato seja recorrente. O protocolo para a investigação deve estar 

definido, os resultados devem estar registrados, assim como as ações corretivas 

adotadas também devem estar assentadas. 

 Na aplicação do roteiro proposto, quando o requisito estiver sendo cumprido, 

o agente de VISA deve assinalar com um “x” na coluna Sim (S), e quando do não 

cumprimento o “x” deve ser marcado na coluna Não (N). A aplicação de Sim ou Não 

no roteiro será traduzida em melhorias quando o agente de VISA tomar providências 

para que os itens em não conformidade sejam adequados. Para as situações em 

que o serviço não apresente algum dos itens, as seguintes ações são sugeridas:  

- Para imprescindível: o item deverá ser providenciado em caráter imediato. No 

caso do não cumprimento, o serviço poderá ser formalmente advertido e não 

terá sua Licença Sanitária emitida; 

- Para necessário: o item deverá ser providenciado, porém dentro de um prazo 

estabelecido. No caso do não cumprimento dentro do prazo, o serviço poderá 

ser formalmente advertido e o item poderá ser considerado como 

imprescindível numa próxima inspeção; 

- Para recomendável: o serviço deve ser orientado quanto à importância do 

cumprimento do item. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a variedade de fatores que podem influenciar na dose 

equivalente recebida nas mãos por um profissional durante seu processo de 

trabalho, o roteiro de inspeção proposto procurou instrumentar a VISA para atuar na 

questão da exposição de extremidades em profissionais que atuam no 

fracionamento e na administração de FDG em serviços de PET/CT. A disponibilidade 

de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a 

análise do risco sanitário, assim como para a tomada de decisões baseadas e para 

a programação de ações de Saúde.  

Como sugestão, para uma sequencia deste trabalho, colocamos a aplicação 

do roteiro em um estudo amostral para adequações necessárias e validação deste 

instrumento. A aplicação e a validação deste roteiro permitiria equalizar os serviços 

de PET/CT, uniformizar o processo de inspeção sanitária e aumentar a 

conscientização dos serviços e dos profissionais quanto ao controle das doses 

equivalentes nas extremidades. Permitiria ainda a continuidade do processo de 

gestão do risco sanitário, com a concepção de indicadores de saúde que pudessem 

ser usados no monitoramento e na avaliação desses serviços ao longo do tempo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A medida da dose equivalente nas mãos dos profissionais, decorrentes do 

fracionamento e da administração do FDG, demonstrou que a dose nas mãos pode 

facilmente ultrapassar os limites de dose anual. Além disso, a variação das doses 

entre os profissionais que executam o mesmo procedimento mostrou que as doses 

podem ser reduzidas. O controle da exposição dos profissionais por meio de 

blindagens e tecnologias como fracionadores e injetores automáticos, a otimização 

do processo de trabalho, e o dimensionamento e rodízio adequado da equipe de 

modo a dividir a carga de trabalho são ações que podem contribuir para a redução 

de dose individual e para que nenhum profissional exceda os limites anuais. 

Instituições como a Vigilância Sanitária, com os conhecimentos e 

instrumentos adequados, podem atuar como catalisadores na redução da dose nas 

mãos destes profissionais. 

Esta pesquisa apresentou como limitação o uso dos dosímetros calibrados na 

grandeza Hp (10) para as medidas de dose equivalente em extremidades. Assim, 

sugerimos a realização de novo estudo utilizando dosímetros calibrados na 

grandeza Hp (0,07). 

Outra limitação desta pesquisa foi o fato de se ter medido a dose em um 

ponto de apenas um dedo de cada mão: falange média do dedo médio (face 

palmar). Esse ponto foi escolhido especialmente por não comprometer a destreza 

manual do profissional, porém pode não representar o local de maior exposição das 

mãos e não coincide com outros trabalhos que indicam ser a ponta dos dedos o 

local mais exposto. Assim, sugerimos novas pesquisas incluindo outros pontos nas 

mãos, principalmente a ponta dos dedos. Sugerimos também a medida da dose em 

tórax e cristalino concomitantes com as medidas das mãos para se obter uma 

distribuição das doses decorrentes da exposição ocupacional, pesquisas envolvendo 

outros radionuclídeos, como o Gálio-68, por exemplo, e que envolva mais serviços 

de PET/CT. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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