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RESUMO: A medicina nuclear é uma especialidade que se destaca por trabalhar com 

processos diagnósticos e terapêuticos nos quais são utilizadas fontes de radiação abertas de 

forma segura, provenientes de radiofármacos, preparações farmacêuticas sem ação 

farmacológica com específicos radioisótopos. Existem três aparelhos utilizados para geração 

de imagens diagnósticas: as câmaras planares, os Positron Emission Tomography (PET) e os 

Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT). Este
1
trabalho descritivo e 

bibliográfico, e tem como objetivo compreender o uso de radiofármacos, bem como sua 

produção, impacto, tecnologia envolvida, normas e legislação. Conclui-se que o uso dos 

radiofármacos em Medicina Nuclear, não causa reação adversa. O custo ainda é elevado. 

Permite observação de processos fisiológicos e anatômicos de forma não invasiva. A radiação 

recebida é inferior às outras técnicas.  
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ABSTRACT: Nuclear medicine is a specialty that stands out to work with diagnostic and 

therapeutic procedures in which open sources of radiation are useal safely from 

radiopharmaceuticals, pharmaceutical preparations without pharmacological action with 

specific radioisotopes. There are three devices used to generate diagnostic imaging: planar 

chambers, Positron Emission Tomography (PET) and Single Photon Emission Computed 

Tomography (SPECT). This descriptive and bibliographic work aims to understand the use of 

radiopharmaceuticals as well as its production, impact, technology involved, standards and 

legislation. It is concluded that the use of radiopharmaceuticals in Nuclear Medicine, does not 
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cause adverse reaction. The cost is still high. Allows observation of anatomical and 

physiological processes of noninvasively. The radiation received is lower than other 

techniques. 
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RESUMEN: La medicina nuclear es una especialidad que se destaca el hecho de trabajar con 

los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos en los que las fuentes abiertas de radiación 

segura de radiofármacos utilizan preparados farmacéuticos sin acción farmacológica con 

radioisótopos específicos. Existen tres dispositivos utilizados para generar diagnóstico por 

imagen: cámaras planas, Positron Emission Tomography (PET) and Single Photon Emission 

Computed Tomography (SPECT). Este trabajo descriptivo y bibliográfico tiene como objetivo 

comprender el uso de los radiofármacos, así como su producción, el impacto, la tecnología 

involucrada, las normas y la legislación. Se concluye que el uso de los radiofármacos en 

Medicina Nuclear, no provoca reacciones adversas. El costo es aún elevado. Permite la 

observación de los procesos anatómicos y fisiológicos de forma no invasiva. La radiación 

recibida es inferior a otras técnicas. 
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INTRODUÇÃO 

A tecnologia pode ser definida como o conhecimento da manipulação da natureza para 

fins humanos.  Na etimologia da palavra tecnologia, origem grega, temos tecno como o 

processo de fazer algo e logia a compreensão sistemática de alguma coisa. A tecnologia nem 

cria nem destrói a natureza, ela apenas a transforma. Muitos conhecimentos científicos, hoje, 

não possuem uso tecnológico, pois não podem ser manipulados para fins humanos. Desde 

1970 a medicina nuclear atua em diagnóstico com imagem, mas nos últimos dez anos, com 

tecnologia sofisticada, soma uma diversidade de procedimentos analíticos e terapêuticos que 

possibilita através dos radiofármacos identificar estruturas e até mesmo tegumentos com 

alterações. Portanto a inovação tecnológica gera um âmbito comercial desse conhecimento, 

sua aplicabilidade em sistemas diagnósticos tem se mostrado como adjuvante na pesquisa de 

doenças oncológicas e até mesmo de base. 



 O objetivo deste trabalho de graduação é compreender o uso de radiofármacos na 

medicina nuclear, bem como sua produção, ação, impacto, tecnologia envolvida, descarte 

correto, normas e legislação. Este trabalho é de caráter descritivo e bibliográfico, tendo como 

referência livros, artigos de revistas conceituadas, normas e legislação vigente ao emprego 

dos radiofármacos em medicina nuclear. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 A Medicina Nuclear (MN) é uma especialidade médica que se destaca por trabalhar 

com processos diagnósticos e terapêuticos nos quais são utilizadas fontes de radiação abertas 

(ionizantes não seladas) de forma segura. Sua origem está relacionada com a descoberta da 

radioatividade por Antoine Becquerel, em 1896, e com os trabalhos da Marie Curie sobre os 

materiais radioativos naturais. Essas descobertas foram fundamentais para o desenvolvimento 

evolutivo de trabalhos com radioatividade que abriram caminhos para aplicações dentro da 

Medicina Nuclear (MOURÃO, 2009).  

Em 1934, foi a descoberta da radioatividade artificial, que permitiu a geração de 

radionuclídeos em laboratório. Em 1937, ocorreu a primeira aplicação clínica da 

radioatividade artificial para tratamento de paciente com leucemia, porém o marco inicial à 

MN foi em 1946, paciente com câncer de tireoide teve sua terapêutica à base de composto 

contendo iodo radioativo (MOURÃO, 2009). 

 No ano de 1938, a descoberta do tecnécio-99 metaestável (
99m

Tc) também contribuiu 

para o avanço diagnóstico, por este ser um radionuclídeo muito versátil e ainda é o mais 

utilizado que os demais (MOURÃO, 2009). 

 Em 1954, com a invenção e comercialização da gama câmara por Hal Anger, permitiu 

demonstrar a eficiência dos estados diagnósticos em Medicina Nuclear. A descoberta de 

novos radionuclídeos aumentou o processo de diagnóstico por imagem em Medicina Nuclear 

(MOURÃO, 2009). 

 Em 1980, o uso de radiofármacos no diagnóstico de patologias cardíacas e o 

desenvolvimento de computadores, contribuíram para um considerável aperfeiçoamento no 

processo diagnóstico. Nos dias atuais, tomógrafos: Positron Emission Tomography (PET) e o 



Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) permitem inúmeros procedimentos 

em Medicina Nuclear, onde possibilita gerar informações praticamente em todos os sistemas 

anatômicos e fisiológicos do corpo humano (CASTRO JUNIOR, 2010). 

 Medicina nuclear é uma das modalidades de diagnóstico da área da radiologia, porém 

também inclui técnicas terapêuticas. Tanto no diagnóstico ou terapia, são utilizadas fontes 

radioativas não seladas. A característica principal da formação da imagem de medicina 

nuclear, também conhecida como cintilografia, é que a fonte de radiação está dentro do corpo 

do paciente, ao contrário das técnicas que utilizam raios-X, por esse motivo fala-se em 

imagem de emissão. As cintilografias têm o objetivo avaliar o funcionamento metabólico dos 

tecidos e órgãos, isto é, a fisiologia, enquanto outras técnicas como tomografia e a 

ressonância, desempenham informações anatômicas (CASTRO JUNIOR, 2010). 

 

OS ISÓTOPOS 

 O número de nêutrons no núcleo pode ser variável, pois eles não têm carga elétrica. 

Com isso, um mesmo elemento químico pode ter massas diferentes. Átomos de um mesmo 

elemento químico com massas diferentes são denominados isótopos. O hidrogênio tem três 

isótopos: o hidrogênio, o deutério e o trítio (COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA 

NUCLEAR, 2013). 

 O urânio (U), que possui 92 prótons no núcleo, existe na natureza na forma de três 

isótopos: a) 
234

U, com 142 nêutrons (em quantidade desprezível); b) 
235

U, com 143 nêutrons, 

usado em reatores Pressurized Water Reactor (PWR), depois de enriquecido (0,7%) e c) 
238

U, 

com 146 nêutrons no núcleo (99,3%) (COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, 

2013). 

 

FONTE NATURAL DE RADIAÇÃO 

 Nas fontes naturais de radiação encontram-se os produtos de decaimento do urânio e 

tório, que são o radônio e o torônio. Estes elementos são encontrados em rochas, solos, 

sedimentos e minérios que contém concentrações significativas destes elementos e que com o 



decaimento radioativo transformam-se em radionuclídeos pertencentes à estas famílias 

radioativas. São gasosos e depositam-se nas partes mais baixas dos ambientes devido a seu 

alto peso atômico. Representam cerca de 80 % da dose total recebida pelo homem devido à 

radiação natural.  

 Outra fonte de origem natural é a radiação cósmica, como resultante de explosões 

solares e estelares. Grande parte dela é blindada pela atmosfera, mas mesmo assim, uma 

porcentagem importante atinge a Terra. Recentemente, com o aumento do buraco na camada 

de ozônio da atmosfera, o percentual devido a estas radiações tem aumentado 

consideravelmente. A radiação natural tem as suas origens tanto nas fontes externas (radiação 

do sol e estrelas), como nas radiações provenientes de elementos radioativos espalhados na 

crosta terrestre (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2013). 

 Na natureza podem ser encontrados aproximadamente 340 nuclídeos, dos quais 70 são 

radioativos. Uma vez dispersos no meio ambiente, os radionuclídeos podem ser incorporados 

pelo homem através da inalação de partículas em suspensão, ou então através da cadeia 

alimentar, pela ingestão de alimentos que concentram esses materiais radioativos. Essas são as 

duas vias principais de incorporação (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2013). 

 A dispersão do material radioativo ocorre sob influência de fatores físicos, químicos e 

biológicos, em geral, os materiais sólidos apresentam maiores concentrações em relação às 

concentrações observadas no ar e na água. Assim sendo, o sedimento e o solo são os 

principais reservatórios de fontes poluentes radioativas. Em decorrência disso, o uso do solo, 

em áreas de alta concentração de materiais radioativos, para fins agrícolas e agropecuários, 

contribui para a dispersão dos radionuclídeos, através dos produtos produzidos nestas áreas 

(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2013). 

 

FONTE ARTIFICIAL DE RADIAÇÃO 

  A maior contribuição deve-se às irradiações médicas, o radiodiagnóstico é o que 

detém a maior porcentagem. Todo esforço deve ser direcionado no sentido de controlar e 

reduzir estes valores, o que pode ser atingido através da aplicação efetiva dos preceitos de 

proteção radiológica.  As fontes artificiais são constituídas de aparelhos elétricos e não 

elétricos (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2013). 



 Aparelhos elétricos utilizam eletricidade como fonte de energia para acelerar 

partículas e gerar radiação ionizante e, apenas emite radiação, no momento em que são 

energizados. Dentre os equipamentos elétricos mais utilizados, encontram-se os tubos de raios 

X que produzem radiação quando elétrons energéticos emitidos por um filamento aquecido 

colidem com o alvo. Outra categoria, que utiliza eletricidade, é o acelerador de partícula, 

largamente utilizados em radioterapia (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2013). 

 Aparelhos não elétricos por serem fontes vivas, devem ter cuidados adicionais no seu 

manuseio, pelo fato de emitirem radiação continuamente. Nesta categoria, estão os 

irradiadores com radioisótopos largamente utilizados na indústria e na ciência. Dentre suas 

principais aplicações encontram-se a preservação de alimentos, o retardamento do 

amadurecimento de frutas, e o controle de insetos através da esterilização de machos 

(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2013). 

 Fontes artificiais, também encontram aplicação em geologia, por exemplo, no estudo 

da dinâmica de lagos e reservas (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2013). 

 Na indústria, a produção de energia nuclear nas usinas atômicas. Em medicina, o uso 

das radiações ionizantes tem inúmeras aplicações tanto no diagnóstico quanto na terapia. As 

grandes áreas de aplicação são medicina nuclear, radioterapia e radiodiagnóstico. Na figura 1, 

são mostradas as principais fontes das radiações de origem artificial (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, 2013). 

Figura 1- Radiações de origem artificial 

  
Fonte: http://www.fiocruz.br/biossegurancahospitalar/dados 



RADIONUCLÍDEOS 

Os radionuclídeos ou átomos com núcleos instáveis, que emitem radiação, podem 

ligar-se quimicamente a outras moléculas que apresentam uma afinidade particular para 

determinado processo fisiológico, órgão ou tecido do organismo. Os compostos resultantes 

desta ligação química têm o nome de radiofármacos e permitem depois de administrados ao 

paciente, observar o funcionamento do órgão ou tecido para o qual têm afinidade. Por 

exemplo, quando se administra um radiofármaco com afinidade para o osso, obtém-se uma 

cintilografia óssea (OLIVEIRA et al, 2006). 

Os radionuclídeos, usados em Medicina Nuclear para diagnóstico e terapia, são 

produzidos artificialmente em reatores ou aceleradores de partículas. Estes radionuclídeos de 

meia-vida longo são produzidos em reator ou cíclotron (OLIVEIRA et al, 2006). Os 

radionuclídeos, que decaem por emissão de partículas β-, são geralmente produzidos em 

reator, por fissão do 
235

U ou por reações de captura de nêutrons numa amostra alvo 

apropriada. Os radionuclídeos, que decaem por captura eletrônica ou emissão de partículas β
+
, 

são produzidos em cíclotrons (MARQUES et al, 2001). 

O eluído pode ser utilizado diretamente em aplicações clínicas, constituindo, a 

substância radiofarmacêutica, ou pode servir para preparar radiofármacos mais complexos. O 

eluído deve ser obtido na forma estéril e isenta de alérgeno. A utilização do gerador deve ser 

feita de forma a nunca se perder a esterilidade e a apirogenicidade (BUCK, 1977). A figura 2 

mostra a câmara interna do cíclotron, passando pelo sistema de extração até chegarem ao 

alvo. 

Figura 2- Vista da câmara interna do cíclotron 

 
Fonte: GE (2012) 



 RADIONUCLÍDEOS PARA DIAGNÓSTICO OU TERAPIA 

  Quando um radiofármaco é administrado, passa por processos de distribuição, 

metabolização e excreção como qualquer outro fármaco. A excreção do radiofármaco faz-se 

por meio dos mecanismos existentes (excreção renal, biliar, ou outro) e segue uma lei 

exponencial semelhante ao decaimento do radionuclídeo. O tempo necessário para que a 

quantidade de radiofármaco existente no organismo se reduza à metade chama-se tempo de 

meia-vida biológica. Num sistema biológico, o desaparecimento de um radiofármaco deve-se 

ao decaimento físico do radionuclídeo e à eliminação biológica do radiofármaco. A 

combinação destes dois parâmetros é designado tempo de meia-vida efetiva. Pretende-se um 

tempo de meia-vida curto para minimizar a exposição do paciente à radiação, mas 

suficientemente longo para permitir adquirir e processar as imagens. Os radiofármacos que se 

destinam ao diagnóstico clínico têm na sua composição um radionuclídeo emissor gama. 

Nesta situação é desejável que o radionuclídeo incorporado no radiofármaco não emita 

partículas alfa ou beta, uma vez que estas apenas serviriam para aumentar a dose de radiação 

absorvida pelo paciente (BUSHONG, 2010). 

O radiofármaco deve ser fixado seletivamente pelo órgão ou sistema que se deseja 

analisar sendo também desejável localização rápida no órgão alvo, metabolização e excreção 

eficiente, de modo a aumentar o contraste da imagem e reduzir a dose de radiação absorvida 

pelo paciente. Um radiofármaco deve ser de fácil produção, baixo custo e facilmente acessível 

aos Centros de Medicina Nuclear. A distância geográfica entre o utilizador e o fornecedor 

limita também a utilização dos radiofármacos contendo radionuclídeos com tempo de meia-

vida curto e que não se encontrem disponíveis comercialmente na forma de geradores de 

radionuclídeos (THRALL; ZIESSMAN, 2003). 

 

RADIOFÁRMACOS 

 Os radiofármacos são preparações farmacêuticas com finalidade diagnóstica ou 

terapêutica que, quando prontas para uso, contêm um ou mais radionuclídeos (AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2009). 

 Os radiofármacos são compostos, sem ação farmacológica, que têm na sua 

composição um radionuclídeo, e são utilizados em Medicina Nuclear para diagnóstico e 



terapia de várias doenças. As características físico-químicas do radiofármaco determinam a 

sua farmacocinética, isto é, a sua fixação no órgão alvo, metabolização e eliminação do 

organismo, enquanto que as características físicas do radionuclídeo determinam a aplicação 

do composto em diagnóstico ou terapia. Além da aplicabilidade em Medicina Nuclear, a 

radioatividade tem sido aplicada em Medicina sob diferentes formas: a) fonte de radiação 

externa ao organismo, em radiologia e radioterapia convencional; b) radioesterilização de 

produtos e materiais com utilização médica; c) dosagem de hormônios (OLIVEIRA et al, 

2006). 

 

TIPOS DE RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS 

 Os radiofármacos utilizados para diagnóstico estão classificados em radiofármacos de 

perfusão (ou 1ª geração) e radiofármacos específicos (ou 2ª geração). Os radiofármacos de 

perfusão são transportados no sangue e atingem o órgão alvo na proporção do fluxo 

sanguíneo. Não tem local específico de ligação e são distribuídos de acordo com tamanho e 

carga do composto. Os radiofármacos específicos são direcionados por moléculas 

biologicamente ativas, por exemplo, anticorpos e peptídeos, que se ligam a receptores 

celulares ou são transportados para o interior de determinadas células. A capacidade da 

biomolécula de reconhecer os receptores vai determinar a fixação do radiofármaco no tecido 

pretendido e não deverá ser alterada com a incorporação do radionuclídeo (ARAÚJO, 2008). 

 A maior parte dos radiofármacos em uso clínico corresponde a radiofármacos de 

perfusão, mas atualmente são os radiofármacos específicos que detêm a atenção da 

investigação na área da química radiofarmacêutica. Dos radiofármacos utilizados para 

diagnóstico, os que contêm na sua composição 
99m

Tc, representam cerca de 90% da 

totalidade. Este fato deve-se às características físicas do 
99m

Tc: meia-vida física de 6 horas, 

emissão gama (γ) com energia adequada ao detector (140 keV) e disponível em gerador de 

baixo custo. O tempo de meia-vida de 
99m

Tc é suficientemente longo para a preparação dos 

radiofármacos, administração e aquisição das imagens e suficientemente curto para minimizar 

a dose de radiação para o paciente (JOHNS; CUNNINGHAM, 1983). 

 Na forma de pertecnetato, tal como é obtido do gerador, o 
99m

Tc é quimicamente 

estável. Contudo, como o
 99m

Tc é um metal de transição (pertence ao grupo sete da Tabela 



periódica) pode existir em nove estados de oxidação (-1 a +7), o que lhe dá a possibilidade de 

formar complexos de coordenação com numerosos agentes quelantes. A coordenação de 

agentes quelantes ao 
99m

Tc é feita quando o metal se encontra em estados de oxidação 

inferiores ao VII (JOHNS; CUNNINGHAM, 1983). 

 Os radiofármacos específicos são classificados de acordo com o receptor específico ou 

o alvo específico. Os radiofármacos desenvolvidos para se ligarem a receptores têm como 

objetivo detectar alterações na concentração dos mesmos em tecidos biológicos, 

especificamente em tecidos tumorais para os quais a expressão dos receptores se encontra 

alterada significativamente pela diferenciação celular. São vários os fatores que influenciam 

na interação dos radiofármacos com os receptores: a) depuração plasmática, os compostos 

para ligação aos receptores (peptídeos, esteroides, neurotransmissores) são de pequenos 

tamanhos e eliminados rapidamente da corrente sanguínea; b) atividade específica é elevada, 

uma vez que os receptores apresentam baixas concentrações, de modo a evitar a sua saturação 

com os ligantes; c) afinidade e especificidade, o radiofármaco deve ter elevada afinidade para 

determinado receptor e muito pouca afinidade para o restante. Este fato é muito importante, 

pois as concentrações de radiofármacos e receptores são baixas, devendo haver ligação 

suficientemente forte para a realização da aplicação clínica. (JOHNS; CUNNINGHAM, 

1983). Na tabela 1 são mostrados alguns radiofármacos específicos utilizados para 

diagnóstico clínico. 

Tabela 1- Radiofármacos específicos para diagnóstico clínico

 
Fonte: Oliveira et al (2006) 



 Na tabela 2 são mostrados radiofármacos de perfusão para diagnóstico clínico. 

Tabela 2 – Radiofármacos de perfusão para diagnóstico clínico 

 
Fonte: Oliveira et al (2006) 

 

 



 Na figura 3 são mostradas as boas práticas de fabricação dos radiofármacos, conforme 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 63 de 18/12/2009, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

Figura 3 – Boas práticas de fabricação de radiofármacos 

 
Fonte: ANVISA (2009) 

 

CÂMARAS PLANARES 

 As câmaras planares ou gama câmaras geram imagens de um volume sobre o plano, 

assim como as radiografias. Essas câmaras possuem um sistema de colimador, um sistema 

detector e um sistema amplificador de sinal. O colimador seleciona os fótons que vão atingir o 

sistema detector. Os colimadores são escolhidos de acordo com a aplicação e a energia do 

fóton do radionuclídeo utilizado na aquisição da imagem. As placas do colimador são feitas 

em chumbo ou ligas metálicas de alta absorção de fótons (MOURÃO, 2009).  

 Isso é muito importante, pois a radiação gama é emitida em todas as direções e sem o 

colimador, não seria possível definir o local de onde vem cada raio gama. Existem vários 

colimadores diferentes, alguns possuem tubos com diâmetro maior, sendo mais sensíveis, 

porém com resolução menor. Enquanto isso, outros colimadores possuem tubos mais finos e 

longos, aumentando a resolução, mas diminuindo a sensibilidade.  



 Os colimadores devem ser escolhidos de acordo com a aplicação e o radioisótopo. O 

sistema detector é composto por um cristal cintilador de iodeto de sódio dopado de tálio. Os 

fótons gama, ao atingir o cristal, promovem a sua cintilação gerando fótons de luz. O sinal 

luminoso gerado no cristal cintilador é então captado por uma célula fotomultiplicadora, que 

pré-amplifica o sinal e o transforma em sinal elétrico, que é tratado e amplificado para ser 

utilizado como fonte de dados e geração da imagem. A figura 4 mostra a estrutura básica de 

uma câmara planar (MOURÃO, 2009). 

Figura 4 - Captação do sinal de radiação por uma câmara planar 

 
Fonte: Oliveira et al (2006) 

 

O APARELHO SPECT 

 O aparelho de Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) é um 

tomógrafo sofisticado capaz de produzir imagens de cortes do corpo geradas a partir da 

detecção de fótons gama de baixa energia emitidos pelo radiofármacos introduzidos no 

organismo do paciente por ventilação ou perfusão para diagnosticar uma patologia ou avaliar 

o funcionamento de um órgão. Pela reconstrução multiplanar das imagens de cortes 

adquiridas é possível gerar uma imagem tridimensional do órgão estudado (MOURÃO, 

2009). 

 A câmara faz uma rotação de 180 ou 360 graus em volta do paciente para captar 

imagens de múltiplas posições ao longo do arco. O computador é então utilizado para 

reconstruir as imagens transaxiais, sagitais e coronais de uma distribuição tridimensional de 

radionuclídeos no órgão. As vantagens do SPECT são que ele pode ser usado para observar 



processos bioquímicos e fisiológicos assim como o tamanho e volume do órgão. A 

desvantagem é que, diferente da tomografia por emissão de pósitrons onde a destruição do 

elétron positivo resulta na emissão de dois fótons a 180 graus um do outro, o SPECT requer 

colimação física para alinhar os fótons, que resulta na perda de muitos fótons disponíveis e 

consequentemente, degrada a imagem (DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, 2014). 

A figura 5 apresenta o aparelho SPECT. 

Figura 5 - Sistema SPECT 

 
Fonte: Mourão (2009) 

 

O APARELHO PET 

 Os Positron Emission Tomography (PET) são tomógrafos capazes de produzir 

imagens de cortes anatômicos geradas com o auxílio de radionuclídeos emissores de pósitron 

(β
+
). O pósitron é uma partícula com a mesma carga do elétron e com sinal positivo. Quando 

o pósitron é emitido por um núcleo atômico, rapidamente interage com um elétron que se 

encontra nas proximidades do núcleo que o ejetou, sofrendo um processo de aniquilação 

elétron-pósitron e gerando dois fótons de 511 quilos elétron-Volt (keV) que se propagam em 

sentidos opostos. Os dois fótons gerados por aniquilação são detectados por um anel de 

detectores que se encontra ao redor do paciente. A partir desses dados, com o auxílio de um 

sistema computacional, são geradas as imagens de cortes anatômicos pelo aparelho de PET, 

que também é capaz de gerar imagens tridimensionais (MOURÃO, 2009).  



 As imagens diagnósticas por PET começaram a ser a ser utilizadas em meados da 

década de 1970, mas a utilização dos aparelhos compostos PET, teve uma propagação durante 

a última década, pelo uso do cíclotron e dos miniciclotrons que são aceleradores de partículas 

de dimensões menores que permitem a produção local de radioisótopos emissores de pósitron 

com períodos de meia-vida muito curtos, o que facilita a manipulação dos radionuclídeos, 

utilizados nos estudos PET (MOURÃO, 2009).  

 O PET vem revolucionando grandes áreas da medicina moderna, particularmente a 

Oncologia, a Cardiologia e a Neurologia. Em Oncologia é usado para distinguir processo 

maligno de benigno, no estadiamento, detecção de recidiva, avaliação precoce e tardia da 

resposta à terapia, na determinação do prognóstico e da mudança de conduta clínica de 

pacientes com diversos tipos de tumores malignos. Em Neurologia, seu uso mais importante 

tem sido no diagnóstico diferencial das demências. Em Cardiologia, têm sido empregados 

principalmente na detecção do miocárdio hibernante (isquemia crônica). A busca ideal de 

conjugar as imagens bioquímicas do PET com a localização espacial refinada proporcionada 

pela Tomografia Computadorizada (TC) (CAMARGO, 2005). A figura 6 apresenta o aparelho 

PET. 

 
Figura 6 - Aparelho PET

 
Fonte: Mourão (2009) 

 



PRECAUÇÕES OPERACIONAIS 

 Para a utilização de substâncias radioativas para fins diagnósticos, há a necessidade de 

técnicos responsáveis (físico e médico nuclear) autorizados pela COMISSÃO NACIONAL 

DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN). Além disso, é necessária a aprovação de um plano de 

proteção radiológica aprovado pelos órgãos competentes, onde constam as medidas para se 

evitar exposições radioativas desnecessárias e ainda o gerenciamento dos resíduos radioativos. 

 Os resíduos radioativos são acondicionados e mantidos em quarentena por durante 10 

vezes o tempo do seu decaimento radioativo, quando então são desprezados em lixo comum. 

Para maior segurança são adotadas medidas como classificação das áreas em: área livre, área 

supervisionada e área de acesso restrito, de acordo com a emissão radioativa de cada área, 

evitando assim, a permanência em ambientes supervisionado e restrito; uso de blindagens de 

chumbo para acondicionar amostras radioativas; uso de aventais de chumbo para os técnicos 

quando do manuseio e administração de substâncias radioativas; rodízio de pessoal de 

enfermagem para o atendimento de pacientes submetidos à dose terapêutica com Iodo-131 

(
131

I) (tempo de quarentena para descarte é de 2,5 meses); treinamentos e educação 

continuada; todos os médicos e técnicos envolvidos com a administração dos radioisótopos 

utilizam dosímetros, tipo filme, com a finalidade de se avaliar a exposição radioativa recebida 

durante o período de um mês (TILL; GILBERTO, 2010). 

 

PRECAUÇÕES COM O PACIENTE 

 Para a realização do exame de medicina nuclear, o paciente recebe uma injeção com o 

material radioativo recomendado para o tipo de exame especificado pelo médico. Às vezes, o 

material radioativo tem de ser ingerido ou inalado. A seguir, dependendo do tipo de exame e 

do material radioativo empregado, o paciente tem que aguardar, por um período que 

geralmente varia de 15 minutos a 4 horas, para que seja possível iniciar o procedimento. O 

processo de cintilografia é indolor e não exige posições incômodas. O paciente apenas fica 

imóvel em uma maca especial e confortável, que faz parte do equipamento, enquanto um 

detector se movimenta ao longo da área de exame, recebendo os impulsos radioativos, que são 

transformados em imagens digitais (WEISSLEDER; RIEUMONT; WITTENBERG, 2004). 



 Para que os exames transcorram de forma adequada, o paciente deve seguir 

rigorosamente as instruções de preparo para pré-exames fornecidas pela instituição de saúde 

nuclear. Os exames de medicina nuclear se caracterizam por serem inócuos e não trazerem 

riscos ao paciente. A maioria dos procedimentos emprega a administração endovenosa de um 

composto radioativo, que por sua vez não provoca qualquer reação adversa ou colateral e não 

produz alergia ou desconforto ao paciente. A exposição à radiação é mínima, sendo por vezes 

inferior à de outros procedimentos radiológicos convencionais. Os compostos utilizados 

permanecem por tempo limitado no organismo e são excretados pela urina e fezes.  

 Alguns procedimentos requerem suspensão prévia de medicamentos que possam 

interferir com a eficácia do exame. Contudo, após informação do setor de marcação de 

exames, o médico solicitante é consultado no sentido de autorizar qualquer interrupção de 

medicação que tenha sido prescrita. Caso haja contraindicação clínica para essa suspensão, os 

exames podem ser realizados na vigência da medicação. Terminados os exames, o paciente 

poderá voltar à sua vida normal, salvo nos casos em que cuidados especiais tenham sido 

indicados. Conclui-se que a técnica de Medicina Nuclear aplicada para fins terapêuticos e 

diagnósticos, apesar de se tratar de radiação, não causa desconforto ou reação adversa ao 

paciente, mas é necessário um alto grau de radioproteção durante todo o processo.  

 O paciente deve ser monitorado no pré-exame, durante e pós-exame, dependendo da 

especificidade clínica e seguir toda recomendação médica. O descarte dos dejetos radioativo 

deve seguir toda norma de segurança aplicada. A figura 7 mostra o fluxograma de todo o 

processo de diagnóstico e/ou terapia e síntese de precauções. 

Figura 7 – Processo de diagnóstico e/ou terapia e síntese de precauções 

 
Fonte: Weissleder; Rieumont; Wittenberg (2004). 



CONCLUSÃO 

 Conclui-se que o uso dos radiofármacos em Medicina Nuclear não causa reação 

adversa. O custo ainda é elevado. 

 Permite observação de processos fisiológicos e anatômicos de forma não invasiva. 

Radiação recebida é inferior às outras técnicas.  

 

 

REFERÊNCIA 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGIÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Departamento de 

Normas Técnicas. Resolução da Diretoria Colegiada nº 63, de 18 de dezembro de 2009. 

Dispõe sobre as Boas práticas de fabricação de radiofármacos. Brasília, 2009.  

 

ARAÚJO, E. et al. Garantia da qualidade aplicada à produção de radiofármacos. Revista 

Brasileira de ciências farmacêuticas. Brazilian Journal Pharmaceutical Sciences. v.44, n.1, 

jan/mar.2008.  

 

BUCK, A. R. Quality control in nuclear medicine radiopharmaceuticals, instrumentation and 

in vitro assays. Saint Louis: The C. V. Mosby Company, 1977. 

 

BUSHONG, S. C. Ciência radiológica para tecnólogos: física, biologia e proteção. São Paulo: 

Elsevier, 2010. 

 

CAMARGO, E. E. Experiência inicial com PET/CT. Radiologia Brasileira,São Paulo, v.38, 

n.1, jan./fev. 2005. 

 

CASTRO JUNIOR, A. Introdução à radiologia. São Paulo: Rideel, 2010. 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN). Interação nuclear. Apostilas. 

Radioatividade. Rio de Janeiro, 2013. 

 

DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (DCS). Biblioteca virtual em saúde. 

Tomografia Computadorizada de Emissão de Fóton Único. Brasil, 2014.  

 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Radioproteção em serviços de saúde. Rio de Janeiro, 

2013.  

 

GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE). PET trace radiotracer productors system. Brasil, 

2012. 

 

JOHNS, H. E. ; CUNNINGHAM, J. R. The Physics of radiology. Springfield: Thomas, 1983. 

 



MARQUES, F. et al. Alguns aspectos sobre geradores e radiofármacos de tecnécio-99m e 

seus controles de qualidade. Radiologia Brasileira,São Paulo, v.34, n.4, p.233-239. jul./ago. 

2001. 

 

MOURÃO, A. P.; OLIVEIRA, F.A. Fundamentos de radiologia e imagem. São Caetano do 

Sul: Difusão Editora, 2009. 

 

OLIVEIRA, R. et al. Preparações radiofarmacêuticas e suas aplicações. Revista Brasileira de 

ciências farmacêuticas. Brazilian Journal Pharmaceutical Sciences. v. 42, n.2, abr/jun.2006.  

In: THRALL, J. H.;ZIESSMAN, H. A. Medicina nuclear. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003. 

 

TILLY, J. ; GILBERTO, J. Física Radiológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

 

WEISSLEDER, R.; RIEUMONT, M. J.; WITTENBERG, J. Introdução ao diagnóstico por 

imagem. 2.ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 

 

 
 


