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RESUMO 

 

O procedimento de pesquisa radioguiada do gânglio sentinela é uma técnica importante, que 

permite um estadimento menos invasivo do cancro da mama. Utilizando a sonda intraoperatória, após 

a injeção intradérmica do radiofármaco, o cirurgião consegue identificar a localização do gânglio 

sentinela. A precisão deste diagnóstico depende, além da experiência e prática do cirurgião, da 

qualidade do sistema de deteção da sonda intraoperatória. A utilização de materiais radioativos, na 

realização deste procedimento, gera uma preocupação significativa em termos de exposição 

radiológica.  

O principal objetivo desta dissertação foi desenvolver um conjunto de estudos que permitam 

avaliar a sonda intraoperatória a nível do seu desempenho, e posteriormente, avaliar as possíveis 

doses individuais registadas para cada profissional envolvido na realização do procedimento de 

pesquisa radioguiada. 

A avaliação do desempenho da sonda cirúrgica GAMMED IIB – EURORAD, foi realizada com 

recurso a quatro tipos de testes físicos: sensibilidade de deteção, resolução angular, resolução 

espacial e linearidade. A avaliação da exposição radiológica dos profissionais foi desenvolvida em 

três tipos de estudos: medição da taxa de dose com um contador Geiger-Muller, a diferentes 

distâncias do local radioativo; medição da dose efetiva, através de dosímetros TLD, nas extremidades 

e região precordial e simulação computacional da taxa de dose, através de software PENELOPE. 

Os testes físicos de controlo de qualidade demonstraram que a sonda cirúrgica possui um 

bom desempenho, revelando apenas uma imprecisão nas medições angulares realizadas. A nível das 

doses ocupacionais dos profissionais, os dados revelaram que os profissionais envolvidos nos 

procedimentos possuem uma dose de radiação absorvida inferior a 1mSv. 

 

 

 

PALAVRAS – CHAVE: Pesquisa Radioguiada; Gânglio Sentinela; Sonda Intraoperatória; Controlo de 

Qualidade; Proteção Radiológica; Simulação Monte Carlo. 
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ABSTRACT 

 

The sentinel lymph node technique in breast cancer is quite important, since it allows a more 

focused treatment. By using a surgical gamma probe after intradermal injection of a radioactive trace, 

the surgeon can identify the location of the sentinel node. The accuracy of the diagnostic statement 

depends, beside the experience and training of the surgeon on the quality of the probe system. The 

use of radioactive materials in the procedure generates a significant concern about radiation 

exposure.  

The main goal of this thesis was to develop a set of studies to evaluate the performance of the 

intraoperative gamma probe, and subsequently evaluate the individual doses absorbed by each 

professional involved in the sentinel lymph node technique.  

Performance evaluation of the surgical probe GAMMED IIB – EURORAD was performed by 

using four types of physical tests: detection sensitivity, angular resolution, spatial resolution and 

linearity. The evaluation of the radiological exposure of the professionals was developed into three 

types of studies: Geiger Muller counter to measure dose rates at different distances from the 

radioactive site; TLD dosimeters to measure absorbed dose at extremities and chest region, and 

computer simulation of the dose rate through PENELOPE software. 

The physical tests of the quality control demonstrated that the surgical gamma probe has a 

good performance, revealing only one imprecision in the angular measurements. In terms of radiation 

exposure, the data revealed that the radiation doses of the professionals involved in the procedure are 

less than 1mSv.  

 

 

 

KEY – WORDS: Sentinel lymph node technique; Sentinel node; Surgical gamma probe; Quality control; 

Safety Radiation; Monte Carlo simulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

CONTEÚDO 

 

AGRADECIMENTOS          

RESUMO 

ABSTRACT 

CONTEÚDO 

ÍNDICE DE FIGURAS 

ÍNDICE DE TABELAS 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

INTRODUÇÃO 

1 Gânglio Sentinela 

1.1. História da Biópsia do Gânglio Sentinela 

1.2.  Técnica de Gânglio Sentinela 

2 Técnica de Pesquisa Radioguiada 

2.1. Sonda Intraoperatória 

2.1.1. Estrutura da Sonda Intraoperatória 

2.1.2. Parâmetros de desempenho 

2.1.2.1. Sensibilidade 

2.1.2.2. Resolução em Energia 

2.1.2.3. Resolução Espacial 

2.1.2.4. Contraste 

3 Exposição de Radiação Ocupacional 

3.1. Grandezas Físicas 

3.1.1. Exposição 

3.1.2. Fluência 

3.1.3. Kerma 

3.1.4. Dose Absorvida 

3.2. Grandezas de Proteção 

3.2.1. Dose Equivalente 

3.2.2. Dose Efetiva 

ii 

iii 

iv 

v 

viii 

x 

xii 

xiii 

1 

3 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

11 

12 

12 

12 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

16 



vi 

 

3.3. Grandezas Operacionais 

3.3.1. Equivalente de Dose Individual 

3.3.2. Monitorização Individual dos Trabalhadores 

3.4. Limites de Dose 

3.5. Efeitos Biológicos da Radiação 

4 Métodos de Monte Carlo 

4.1. Software PENELOPE 

4.1.1. Estrutura e Código do sistema de operação 

4.1.2. Geometrias Quadráticas 

4.1.3. Interações de fotões e eletrões com a matéria 

4.1.4. Rotação e Translação 

4.1.5. Superfícies Quadráticas 

5 Materiais e Métodos 

5.1. Tema A – Controlo de Qualidade da Sonda Intraoperatória 

5.1.1. Determinação da atividade do gânglio sentinela 

5.1.2. Sensibilidade de deteção 

5.1.3. Resolução Angular 

5.1.4. Resolução Espacial 

5.1.5. Linearidade 

5.2. Tema B – Dosimetria dos profissionais envolvidos no procedimento GS 

5.2.1. Controlo dosimétrico com o detetor Geiger – Müller 

5.2.1.1. Serviço de Medicina Nuclear 

5.2.1.2. Bloco Operatório 

5.2.1.3. Anatomia Patológica 

5.2.2. Controlo dosimétrico com os dosímetros TLD 

5.3. Tema C – Simulação Monte Carlo 

5.3.1. Criação da geometria 

5.3.2. Criação da simulação 

6 Apresentação dos Resultados 

6.1. Tema A – Controlo de Qualidade da Sonda Intraoperatória 

6.1.1. Determinação da atividade do gânglio sentinela 

6.1.2. Sensibilidade de deteção 

6.1.3. Resolução Angular 

6.1.4. Resolução Espacial 

6.1.5. Linearidade 

6.2. Tema B – Dosimetria dos profissionais envolvidos no procedimento GS 

6.2.1. Controlo dosimétrico com o detetor Geiger – Müller 

6.2.2. Controlo dosimétrico com os dosímetros TLD 

17 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

27 

29 

30 

30 

31 

33 

33 

36 

36 

37 

38 

39 

40 

40 

43 

45 

45 

45 

46 

48 

50 

51 

52 

52 

58 



vii 

 

6.3. Tema C – Simulação Monte Carlo 

7 Discussão dos Resultados 

7.1. Tema A – Controlo de Qualidade da Sonda Intraoperatória 

7.2. Tema B – Dosimetria dos profissionais envolvidos no procedimento GS 

7.2.1. Controlo dosimétrico com o detetor Geiger – Müller 

7.2.2. Controlo dosimétrico com os dosímetros TLD 

7.3. Tema C – Simulação Monte Carlo 

8 Conclusões e Futuros Trabalhos 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

59 

61 

61 

62 

62 

65 

67 

69 

72 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 – Estrutura anatómica da mama. 

Figura 1.2 – Circulação da drenagem linfática da mama. As vias de drenagem secundárias 

são representadas pelas setas. 

Figura 1.3 – Esquema de conceptualização do gânglio sentinela. O primeiro gânglio a ser 

encontrado pela drenagem do tumor primário é o gânglio sentinela. O GS localiza-se junto 

ao conjunto de células tumorais que migram através dos canais linfáticos, onde são mais 

facilmente retidos. A retenção das células tumorais origina a sua proliferação antes do tumor 

se disseminar no corpo. 

Figura 2.1 - Esquema dos vários procedimentos envolvidos na pesquisa radioguiada do 

gânglio sentinela. 

Figura 2.2 - Esquema da secção transversal da Sonda Intraoperatória. 

Figura 2.3 – A - Esquema do sistema de cintilação do detetor de cintilação. B - Esquema do sistema 

semicondutor do cristal. 

Figura 3.1 – A. A TEL é um parâmetro físico que quantifica a qualidade de energia 

depositada por ionização. Quanto maior for a TEL, menor é a capacidade de penetração na 

matéria. B. Radiação com pouca capacidade de penetração (alta TEL), provoca mais 

ionizações. Radiação com muita capacidade de penetração (baixa TEL) provoca menos 

ionizações 

Figura 4.1 – Superfícies quadráticas não planares reduzidas, com respetivos índices.Com 

igual perspetiva que para a esfera. 

Figura 5.1 – Sonda intraoperatória GAMMED IIB, com respetivas sondas de deteção. A – 

sonda de deteção CdTe; B – sonda de cintilação CsI. 

Figura 5.2 – Esquema do decaimento radioativo do 
99

Mo, simplificado. 

Figura 5.3 – Esquema da colocação da fonte de 
99m

Tc em frente à sonda de deteção. 

Figura 5.4 – A imagem à esquerda, corresponde ao esquema da colocação da fonte de 
99m

Tc 

em frente à sonda de deteção. Por sua vez, a imagem à direita, representa o 

posicionamento real da fonte em relação à sonda, desviada com um ângulo de 30º. 

Figura 5.5 – Arranjo preparado para a realização do estudo de resolução espacial, no qual 

está presente a sonda intraoperatória, o recipiente do fantoma e o suporte utilizado para o 

varrimento da sonda sobre a superfície de água.  

Figura 5.6 – Fantoma composto pelo recipiente de polipropileno, régua acrílica que permite 

controlar o deslocamento da sonda sobre a superfície da água e régua fixa que contém as 

duas fontes pontuas representativas da região de administração e do GS. 

Figura 5.7 – Esquema de ilustração do arranjo utilizado no estudo da resolução espacial, 

representado o PI e o GS, separados por uma dada distância d. 

Figura 5.8 – Esquema geral da constituição interna do detetor Geiger – Muller. 

Figura 5.9 – Detetor de taxa de dose LB 1236-H10. 

Figura 5.10 – Representação da medição da taxa de dose com o contador GM. 

4 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

9 

10 

11 

 

 

17 

 

26 

 

28 

29 

39 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

32 

 

32 

34 

34 

36 

 

37 

 



ix 

 

Figura 5.11 – A – Administração do radiofármaco pelo médico do serviço de Medicina 

Nuclear. B – Pesquisa subcutânea do gânglio sentinela. 

Figura 5.12 – Esquema da Sala de Operação, onde é realizada a cirurgia da mama, com 

respetiva distribuição dos principais intervenientes.   

Figura 5.13 – Incisão realizada na zona axilar, seguida da pesquisa radioguiada do GS.   

Figura 5.14 – Geometria definida para a representação da paciente deitada sobre a cama, 

com vista perpendicular, orientação do eixo dos xx. A lilás está definido o corpo da paciente 

deitado sobre a mesa (a azul). Na imagem, pode visualizar-se a região de absorção do 

radiofármaco, definido a laranja. 

Figura 5.15 – Ilustração da posição da paciente sobre a mesa. 

Figura 5.16 – Ilustração da geometria criada em 3D. Nesta imagem pode visualizar-se o 

posicionamento do médico em relação à paciente.  

Figura 5.17 – Excerto do ficheiro de entrada da geometria, onde é apresentada a definição 

de uma superfície quadrática em forma de cilindro.   

Figura 5.18 – Excerto do ficheiro “input”, onde são definidos todos os parâmetros 

fundamentais para a simulação.   

 

38 

38 

 

 

 

41 

41 

 

41 

 

42 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 3.1 – Tabela de fatores de ponderação da radiação para diferentes tipos de radiação 

e gamas de energia 

Tabela 3.2 – Tabela de fatores de ponderação tecidular para diferentes tipos de órgãos ou 

tecidos. 

Tabela 5.1 – Características operacionais da sonda CdTe, da GAMMED IIB. 

Tabela 5.2 – Características físicas dos radionuclídeos utilizados, nomeadamente picos 

máximos de energia 

Tabela 5.3 – Medidas antropométricas do Homem e Mulher. 

Tabela 6.1 – Valores dos cálculos efetuados para a determinação da atividade presente no 

GS. 

Tabela 6.2 – Média dos valores recolhidos durante o procedimento de pesquisa do GS, após 

a injeção do radiofármaco pelo médico de Medicina Nuclear, nomeadamente, a atividade 

administrada, tempo de administração e taxa de dose nas extremidades (mãos) e na região 

precordial (tronco). 

Tabela 6.3 – Média dos valores recolhidos durante o procedimento da cirurgia radioguiada 

do GS, pela equipa de médicos do serviço de Ginecologia, nomeadamente, a atividade 

presente no dia da cirurgia, tempo de operação e taxa de dose nas extremidades (mãos) e 

na região precordial (tronco). 

Tabela 6.4 – Média dos valores recolhidos durante o procedimento da cirurgia radioguiada 

do GS, pela equipa de anestesistas do Bloco Operatório, nomeadamente, a atividade 

presente no dia da cirurgia, tempo de intervenção e taxa de dose nas extremidades (mãos) e 

na região precordial (tronco). 

Tabela 6.5 – Média dos valores recolhidos durante o procedimento da cirurgia radioguiada 

do GS, pela equipa de enfermeiros instrumentistas do Bloco Operatório, nomeadamente, a 

atividade presente no dia da cirurgia, tempo de intervenção e taxa de dose nas 

extremidades (mãos) e na região precordial (tronco). 

Tabela 6.6 – Média dos valores recolhidos durante o procedimento da análise 

anatomopatológica do GS no serviço de Anatomia Patológica, nomeadamente, a atividade 

presente no dia em que a biópsia foi realizada, tempo de operação e taxa de dose nas 

extremidades (mãos) e na região precordial (tronco). 

Tabela 6.7 – Registos de Dosimetria individual dos profissionais do serviço de Medicina 

Nuclear. 

Tabela 6.8 – Registos de Dosimetria individual dos profissionais no decorrer da cirurgia. 

Tabela 6.9 – Dados obtidos através da simulação de Monte Carlo, referentes ao 

procedimento realizado no serviço de Medicina Nuclear e Bloco Operatório. Os valores 

apresentados são referentes à taxa de dose registada nas extremidades (mão esquerda e 

 

16 

 

17 

28 

 

30 

40 

 

46 

 

 

 

52 

 

 

 

54 

 

 

 

55 

 

 

 

56 

 

 

 

57 

 

58 

59 

 

 

 



xi 

 

direita) e na região precordial (tronco). 

Tabela 6.10 – Dados obtidos através da simulação de Monte Carlo, para situações em que 

ambas as mamas são sujeitas a pesquisa radioguiada. Os valores apresentados são 

referentes à taxa de dose registada nas extremidades (mão esquerda e direita) e na região 

precordial (tronco). 

Tabela 7.1 – Valores de dose equivalente nas extremidades (mãos) e dose efetiva na região 

precordial (tronco), referentes ao serviço de Medicina Nuclear, Bloco Operatório e Anatomia 

Patológica. 

Tabela 7.2 – Valores de dose equivalente nas extremidades (mãos) e dose efetiva na região 

precordial (tronco), referentes ao serviço de Medicina Nuclear, Bloco Operatório e Anatomia 

Patológica. 

Tabela 7.3 – Comparação dos registos de dose equivalente, recolhida com o contador GM, 

com os registos de dose efetiva obtidos pelos dosímetros TLD, para os profissionais do 

serviço de Medicina Nuclear. 

Tabela 7.4 – Valores de dose equivalente nas extremidades (mãos), referentes ao serviço de 

Medicina Nuclear e Bloco Operatório, recolhidos pelos dosímetros TLD. 

Tabela 7.5 – Comparação dos registos de dose equivalente, obtida com recurso à simulação 

de Monte Carlo, com os registos de dose equivalente obtidos pelos dosímetros TLD, para a 

mão não dominante dos profissionais do serviço de Medicina Nuclear. 

 

 

59 

 

 

 

60 

 

 

63 

 

 

64 

 

 

65 

 

66 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 6.1 – Representação gráfica da atividade presente no GS. Na imagem à esquerda 

está representada a atividade mínima obtida a partir da imagem oblíqua da pesquisa de 

gânglio sentinela. Na imagem à direita encontra-se representada a atividade máxima 

calculada de acordo com os dados obtidos na imagem anterior. 

Gráfico 6.2 – Representação gráfica da sensibilidade de deteção da sonda intraoperatória 

com a variação da distância entre a fonte de 
99m

Tc e a sonda intraoperatória.  

Gráfico 6.3 – Representação gráfica da sensibilidade de deteção da sonda intraoperatória 

face à variação da distância (1cm a 10cm) entre a fonte de 
57

Co e a sonda intraoperatória.  

Gráfico 6.4 – Representação gráfica da sensibilidade de deteção da sonda intraoperatória 

face à variação da distância (1cm a 10cm) entre a fonte de 
137

Cs e a sonda intraoperatória.  

Gráfico 6.5 – Representação gráfica da resolução angular desde a distância de 5cm até à 

distância de 9cm.   

Gráfico 6.6 – Representação gráfica da resolução angular da fonte de 
99m

Tc, 
57

Co e 
137

Cs, à 

distância de 5cm, com variação angular entre 90º e -90º. 

Gráfico 6.7 – Representação gráfica da resolução espacial da fonte de 
99m

Tc, em que o PI se 

encontra fixo na posição 0cm e o GS varia entre 3cm a 6cm. 

Gráfico 6.8 – Representação gráfica da linearidade de deteção da fonte de 
99m

Tc, para as 

distâncias de 1cm, 2cm, 3cm e 4cm. Aos valores logarítmicos das contagens associaram-se 

retas de regressão linear em que o valor de R2 para as contagens de: 1cm é R² = 0,966, 

2cm é R² = 0,9572, 3cm é R² = 0,9867 e 4cm é R² = 0,9953. 

Gráfico 6.9 – Representação gráfica da atividade manipulada pelos médicos do serviço de 

Medicina Nuclear, assim como a dose equivalente nas extremidades e região precordial 

durante o estudo realizado. 

Gráfico 6.10 – Representação gráfica da atividade presente na sala de cirurgia registada 

para cada um dos médicos no Bloco Operatório, assim como a dose equivalente nas 

extremidades e dose equivalente na região precordial durante o estudo realizado. 

Gráfico 6.11 – Representação gráfica da atividade presente na sala de cirurgia registada 

para cada um dos médicos Anestesistas no Bloco Operatório, assim como a dose 

equivalente nas extremidades e dose equivalente na região precordial durante o estudo 

realizado. 

Gráfico 6.12 – Representação gráfica da atividade presente na sala de cirurgia registada 

para cada um dos enfermeiros instrumentistas no Bloco Operatório, assim como a dose 

equivalente na região precordial durante o estudo realizado. 

Gráfico 6.13 – Representação gráfica da atividade presente na sala de cirurgia no momento 

em que foi realizada a biópsia do GS, assim como a dose equivalente nas extremidades e 

dose equivalente na região precordial durante o estudo realizado referente aos médicos da 

Anatomia Patológica. 

 

 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

49 

 

50 

 

 

 

51 

 

 

53 

 

 

55 

 

 

 

56 

 

 

57 

 

 

 

58 



xiii 

 

 

ABREVIATURAS 

 

Bq  Becquerel 

CdTe  Telureto de Cádmio 

CsI(Tl)  Iodeto de Césio dopado com Tálio 

CdZnTe Telureto de Cádmio e Zinco 

C Coulomb 

Ci Currie 

eV Eletrovolt  

NaI(Tl)  Iodeto de sódio dopado com tálio 

FWHM  Full Width at Half Maximum 

GS  Gânglio Sentinela 

GM Geiger – Müller 

Gy  Gray 

Hp(d)   Equivalente de Dose Individual  

HT Dose Equivalente  

HGO  Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 

ICRP  International Commission on Radiation Protection  

ICRU  International Commission for Radiation Units and Measurement  

kerma  Kinetic Energy Released in Matter per Unit Mass 

PI  Ponto de Injeção 

PSF  Point Spread Function 

RBE   Eficiência Biológica Relativa 

Sv  Sievert  

TLE  Transferência Linear de Energia 

99m
Tc  Tecnécio (99 metastável) 

57
Co  Cobalto - 57 

137
Cs  Césio - 137  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 



1 

 

INTRODUÇÃO 

Na Europa, o cancro da mama é o tumor com maior incidência na mulher. Em Portugal, no 

ano de 2000, o número estimado de novos casos foi de aproximadamente 3800, enquanto o número 

de óbitos foi aproximadamente 1300.[1] A partir de 1995, tem-se vindo a registar uma ligeira 

tendência para a diminuição da mortalidade, sendo que esta se deve essencialmente a dois fatores: 

maior precocidade no diagnóstico e melhor qualidade do tratamento.[1] Ao longo dos últimos anos, o 

tratamento do cancro da mama tem sofrido uma enorme evolução no desenvolvimento de 

abordagens de tratamento menos invasivas. Um exemplo desta evolução é a técnica de pesquisa de 

invasão ganglionar por biópsia do gânglio sentinela, que possibilita à redução do número de doentes 

submetidos a esvaziamento axilar, permitindo um estadiamento
1
 ganglionar mais preciso e com 

menor morbilidade.[1] 

 Esta técnica de tratamento permite obter informação prognóstica e informação para a 

decisão terapêutica, possibilitando o esvaziamento axilar seletivo. Nas doentes com gânglio sentinela 

metastizado ou positivo, deve-se realizar esvaziamento axilar, enquanto que nas doentes com gânglio 

sentinela negativo se pode evitar este procedimento e a morbilidade associada a este. Assim, a 

técnica de biópsia do gânglio sentinela pode ser usada com cirurgia conservadora ou mastectomia, 

permitindo um estadiamento ganglionar preciso com menor morbilidade que o esvaziamento axilar, 

um tempo de recuperação pós-operatória mais curto, uma menor taxa de linfedema
2
 pós-operatório 

imediato e crónico, uma menor taxa de parestesias
3
 e uma menor limitação da mobilidade do membro 

superior.[1][2] 

A técnica de biópsia do gânglio sentinela (cirurgia radioguiada), desenvolvida há mais de 60 

anos, utiliza uma sonda com um sistema de deteção de radiação que permite detetar 

intraoperatóriamente a distância espacial. A cirurgia radioguiada tem influencia no decorrer do 

procedimento cirúrgico de pacientes com cancro, promovendo informação crucial e em tempo real ao 

cirurgião referente à localização e dimensão da doença. Esta técnica permite ao cirurgião minimizar 

as invasões cirúrgicas dos procedimentos de diagnóstico e terapêuticos, enquanto é garantido o 

máximo benefício para o paciente. A cirurgia radioguiada revela-se como uma alternativa segura à 

disseção axilar, promovendo menores efeitos colaterais aos pacientes que não apresentam 

metástases.[3] 

Para ajudar na deteção do gânglio sentinela, têm sido desenvolvidos diversos modelos de 

sondas de deteção de radiação que possam ser utilizadas em cirurgia radioguiada. Estas sondas são 

cruciais para a deteção com sucesso do gânglio marcado com radiofármacos, quer a nível de 

precisão quer de sensibilidade. Assim sendo, é fundamental que no momento de utilização das 

mesmas seja garantido que estas cumpram os requisitos necessários para o seu bom funcionamento. 

O desempenho das sondas de deteção é avaliado a partir da realização de um conjunto de testes 

                                                        
1
 Estadiamento - avaliação da extensão do tumor local, regional e a sua distância.[1] 

2
 Linfedema - linfa acumulada nos espaços intersticiais, devido a falha de transporte, alterações da carga 

linfática, deficiência de transporte ou falha da proteólise extralinfática.[8] 
3
 Parestesias - sensações cutâneas subjetivas.  
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físicos que permitem estimar qual o comportamento do sistema de deteção no que se refere à 

sensibilidade, resolução espacial, resolução angular e linearidade.  

O bom funcionamento da sonda de deteção de radiação, além de influenciar o resultado na 

cirurgia radioguiada, reduz também o tempo de exposição dos profissionais que a manuseiam, ou 

seja, uma sonda que opera de forma otimizada faculta os dados com maior precisão, reduzindo assim 

o tempo da deteção do gânglio sentinela e garantindo os princípios de boas práticas de proteção 

radiológica.  

Visto tratar-se de um procedimento que envolve radiação ionizante, os profissionais 

envolvidos na técnica de pesquisa radioguiada do gânglio sentinela estão expostos a esta mesma 

radiação, sendo fundamental realizar um controlo dosimétrico para compreender qual a magnitude da 

dose equivalente e dose efetiva registada em cada profissional, levando em consideração qual a 

função que o mesmo desempenha. Os profissionais que estão envolvidos na técnica de pesquisa 

radioguiada pertencem aos serviços de Medicina Nuclear, do Bloco Operatório e de Anatomia 

Patológica.   

O principal objetivo deste trabalho consiste em avaliar o desempenho da sonda 

intraoperatória disponível no serviço de Medicina Nuclear do HGO e efetuar uma avaliação das 

possíveis doses individuais absorvidas por cada profissional envolvido no procedimento de pesquisa 

radioguiada.  

A estrutura desta dissertação encontra-se organizada em 8 capítulos principais. Sendo 

essencial uma fundamentação teórica do trabalho realizado, é apresentado no capítulo 1, uma 

introdução e descrição da técnica baseada na deteção do Gânglio Sentinela, bem como as respetivas 

técnicas aplicadas à cirurgia do cancro da mama, com pesquisa do gânglio sentinela. 

No capítulo 2 é realizada uma descrição pormenorizada da técnica de Pesquisa Radioguiada 

do gânglio sentinela. Visto a técnica de pesquisa radioguiada ser realizada com recurso a uma sonda 

intraoperatória, neste capítulo, são descritos e explicitados todos os principais constituintes da 

mesma e qual o mecanismo de funcionamento a que estão associados.  

O capítulo seguinte (capítulo 3) é referente à definição das grandezas dosimétricas utilizadas 

na proteção radiológica, assim como aos efeitos biológicos da radiação ionizante.  

No capítulo 4 é efetuada uma descrição da simulação de Monte Carlo realizada através do 

software PENELOPE. Este capítulo é referente a todos os parâmetros que estão associados a este 

software tendo em vista a realização da simulação.    

Por sua vez, o capítulo 5 refere-se aos materiais e metodologias aplicadas no 

desenvolvimento do presente trabalho. O capítulo 6 consiste na apresentação e análise dos 

resultados obtidos, enquanto que no capítulo 7 se procede às respetivas discussões dos resultados 

apresentados no capítulo anterior. Por fim, no capítulo 8 são enunciadas as principais conclusões do 

trabalho realizado, de acordo com a apreciação e significado atribuídos aos aspetos documentados. 
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Capítulo 1 

Gânglio Sentinela 

O cancro da mama é o tumor mais frequente nas mulheres, apresentando uma crescente 

incidência em todo o mundo. O esvaziamento ganglionar axilar é uma causa de aumento da 

morbilidade das cirurgias mamárias. [1] Em Portugal, são detetados anualmente aproximadamente 

4500 novos casos de cancro da mama, sendo que cerca de 1500 mulheres morrem devido ao 

mesmo. [4] 

As mamas femininas caraterizam-se como sendo estruturas glandulares pares, que se situam 

na parede anterior e superior do tórax, derivando de glândulas sudoríparas modificadas.[5][6][7] 

Dispõem-se na sua espessura de tecido celular subcutâneo, à frente dos músculos grande 

peitoral e grande dentado, mais especificamente, no intervalo compreendido entre a terceira e sétima 

costelas, entre o bordo do esterno e a linha axilar média. As duas mamas estão separadas pelo sulco 

intermamário.[5]  

A mama é constituída por duas estruturas fundamentais, o parênquima de tecido glandular 

(glândula mamária – maioritariamente posterior ao mamilo) e o estroma de tecido fibroso-adiposo 

(tecido adiposo intra e periglandular), tal como por vasos, nervos e pele. A glândula mamária possuí, 

usualmente, um prolongamento na direção da axila – prolongamento axilar.[5][6] 

A glândula mamária consiste numa glândula exócrina composta por 15-20 glândulas 

alveolares compostas ou lóbulos, sendo que cada glândula é formada por uma parte secretora e um 

ducto excretor próprio. Os lóbulos são rodeados por tecido adiposo que confere à mama a sua forma. 

Estes formam uma massa crónica, com o mamilo situado no vértice. [5][6][7] 

O mamilo ou papila mamária é uma proeminência cilíndrica ou cónica na face anterior da 

aréola constituído por tecido eréctil. A aréola consiste numa região cutânea na mama, formada por 

uma cútis áspera e pigmentada (Figura 1.1). [5][6] 
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A drenagem venosa acompanha aproximadamente o trajeto das artérias em direção às veias 

axilar, torácica interna, cefálica e veias superficiais do abdómen. A drenagem linfática proveniente dos 

lóbulos caminha inicialmente da profundidade para a superfície por canais interlobulares. Os canais 

interlobulares estendem-se pelos canais intercanaliculares ou interductais, que se dirigem para o 

plexo subareolar. O plexo subareolar comunica com duas redes linfáticas: o plexo areolar (mais 

superficial e central) e o plexo circumareolar, que se encontra no plano subdérmico da mama.  

A drenagem linfática da mama faz-se por vasos principais e secundários, sendo que a maior 

parte drena para os gânglios axilares, tendo início no grupo peitoral ou anterior. As vias secundárias 

transportam uma menor quantidade de linfa e drenam para diversas regiões, como para os gânglios 

supraclaviculares, gânglios torácicos internos, gânglios frénicos inferiores, gânglios hepáticos e 

gânglios interpeitorais ou axilares apicais (Figura 1.2). [5][6] 

 

O primeiro gânglio linfático que recebe a drenagem linfática que tem origem na região do 

cancro da mama, designa-se por gânglio sentinela (GS). Através da localização deste mesmo gânglio 

 
Figura 1.2 – Circulação da drenagem linfática da mama. As vias de drenagem secundárias são 

representadas pelas setas. Adaptado de [5]. 

 
Figura 1.1 – Estrutura anatómica da mama. Adaptado de [7]. 
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linfático é possível o estadiamento dos gânglios linfáticos axilares e, assim, evitar o esvaziamento 

axilar nos pacientes que não apresentam metástases. [1] Assim, perante esta realidade, o tratamento 

do cancro da mama tem evoluído para procedimentos mais conservadores, evitando os 

esvaziamentos axilares desnecessários, ou seja, em pacientes que não apresentem metástases na 

axila. [1] [13] 

Este método foi designado como Gânglio Sentinela, e consiste em detetar, remover 

cirurgicamente e analisar o primeiro gânglio linfático que aparece na drenagem linfática da região 

tumoral. Após a biópsia cirúrgica, se o exame histopatológico revelar que o gânglio linfático removido 

não apresenta metástases, admite-se que existem poucas possibilidades de existirem metástases 

noutros gânglios linfáticos axilares, podendo assumir-se que o tumor está confinado ao seu local 

primário. Contrariamente, a existência de metástases, é um bom indicador da necessidade de se 

efetuar o esvaziamento axilar. [1] 

O conceito da biópsia do gânglio sentinela na cirurgia do cancro da mama está relacionado 

com o facto de o tumor drenar através do sistema linfático, desde o primeiro nível até ao nível 

superior (Figura 1.3). Os vasos linfáticos da mama tendem a acompanhar os vasos sanguíneos, 

representados principalmente pelos vasos axilares e os vasos internos mamários. Uma avaliação 

histológica do gânglio sentinela revela que esta técnica aumenta a probabilidade de detetar células do 

tumor metastizado. [11]  

 

A avaliação histológica do gânglio sentinela deve predizer com precisão o estado histológico 

da drenagem linfática regional. O gânglio linfático sentinela livre de metástases deve excluir a 

propagação do tumor para uma região linfática de risco. [11] 

 

1.1.  História da Biópsia do Gânglio Sentinela 

Esta modalidade, começou a ser estudada muito antes da sua aplicação. Gould publicou, em 

1951, o primeiro estudo sobre a importância do gânglio sentinela na linfadenectomia radical cervical 

em tumores das parótidas. Mais tarde, em 1969, Ramón Cabanas iniciou um estudo mais detalhado 

sobre o gânglio sentinela. Esse estudo teve por base a sua tese sobre a drenagem linfática nas 

 
Figura 1.3 – Esquema de conceptualização do gânglio sentinela. O primeiro gânglio a ser encontrado 

pela drenagem do tumor primário é o gânglio sentinela. O GS localiza-se junto ao conjunto de células 

tumorais que migram através dos canais linfáticos, onde são mais facilmente retidos. A retenção das 

células tumorais origina a sua proliferação antes do tumor se disseminar no corpo. Adaptado de [11]. 
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neoplasias malignas, a qual tinha como principal objetivo encontrar uma maneira de definir com 

precisão a necessidade do esvaziamento ganglionar. [1][13] 

Durante o seu estudo, Cabanas verificou que nos casos do cancro do pénis, após a 

administração de um corante, um número restrito de gânglios linfáticos, localizados superficialmente 

na região inguinal, tornavam-se corados. Esta observação revelou a primeira evidência de um centro 

primário específico da drenagem linfática. Este estudo permitiu compreender os princípios básicos da 

drenagem linfática, que posteriormente revolucionaram as técnicas aplicadas na cirurgia oncológica. 

[1] Cabanas foi o primeiro a definir o gânglio sentinela como o primeiro gânglio a receber a drenagem 

linfática de uma dada área tumoral, assim como o procedimento de biópsia associado. [13]  

No que respeita ao cancro da mama, o plexo linfático da derme revela-se como sendo mais 

rico do que os restantes plexos mamários, drenando mais rapidamente os corantes, o que facilita a 

deteção do gânglio sentinela. Contudo, deve-se ter em consideração que a drenagem linfática da 

mama é bastante variável, o que torna a localização do GS tecnicamente mais complexa. [1] 

A técnica da localização do GS pode ser realizada quando se pretende realizar uma cirurgia 

mamária conservadora ou uma mastectomia. Contudo, não deve ser aplicada quando o paciente 

apresenta metástases axilares palpáveis, cirurgias mamárias ou axilares anteriores de grande porte e 

radioterapia mamária ou axilar prévias. [1] 

Posteriormente, Donald Morton, foi o primeiro a utilizar a injeção de corante vital azul, no 

estadiamento do melanoma
4
, para observar a coloração azul do canal linfático e identificar o gânglio 

sentinela. [13] A utilização do corante vital na deteção do GS, no cancro da mama, foi aplicada por 

Giuliano e os seus colaboradores, em 1992. O corante vital usualmente aplicado nesta técnica é o 

azul patete, composto por trifenil de metano, que permite uma melhor visualização dos gânglios 

linfáticos que por sua vez, apresentam uma baixa incidência de hipersensibilidade. [1] 

Mais tarde, à modalidade de deteção do GS, foi associada à técnica de pesquisa radioguiada. 

KARG et al [12] introduziram a deteção de isótopos radioativos peri-tumorais, para a localização da 

área de drenagem linfática, assim como o gânglio sentinela, através da deteção, por uma sonda 

intraoperatória, dos raios gama que são emitidos a partir dos radiofármacos ai retidos. [13] Esta 

associação demonstrou ser de uma aplicabilidade mais acessível do que o corante vital isolado. 

Assim, a injeção do material radioativo em zonas de drenagem direta do tumor e a sua deteção com a 

gama câmara e a sonda intraoperatória simplificaram a localização cirúrgica do GS na axila. Esta 

combinação tem permitido aumentar os índices de deteção do GS no cancro da mama. [1] 

Segundo YUDD, et al "A pesquisa de gânglio sentinela é um método sensível, económico e 

relativamente não invasivo, que permite identificar os padrões da drenagem linfática e os gânglios 

linfáticos sentinela nos pacientes. Permite a visualização do sistema linfático, fornece imagens de 

elevada qualidade, e deposita uma baixa dose de radiação no paciente." [10] 

 

 

 

 

                                                        
4     

 Melanoma - tipo de cancro de pele. 
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1.2. Técnicas de Gânglio Sentinela  

De acordo com a evolução do tratamento do cancro da mama, existem duas técnicas que 

podem ser aplicadas para a identificação do gânglio sentinela: 

1. Método de contraste através da administração do corante vital: consiste na injeção de 

azul patente (usual na Europa), na região peri-tumoral, subcutânea, intradérmica ou 

subareolar. A deteção do gânglio sentinela é efetuada pelo seguimento do percurso 

linfático tingido de azul até ao primeiro gânglio axilar;  

2. Método radioguiado através da administração de nanocolóides radiomarcados: 

consiste na injeção do radiofármaco - Tecnécio ligado a albumina sérica humana 

(ASH) - na região peri-areolar ou peri-tumoral, durante o período pré-operatório (2-24 

horas). De seguida, com recurso à câmara gama e à sonda intraoperatória, efetua-se 

uma pesquisa de gânglio sentinela procurando identificar o trajeto linfático do 

radiofármaco. A deteção do local, onde possivelmente está o gânglio sentinela, é 

posteriormente confirmada durante o processo cirúrgico, através da sonda 

intraoperatória, por captação dos raios gama emitidos. 

Estas duas técnicas podem ser aplicadas de forma individual ou combinadas. Contudo, 

ambas as técnicas têm sensibilidades de deteção elevadas, obtendo-se contudo valores 

reconhecidamente superiores com a técnica combinada. [13] 
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Capítulo 2 

Técnica de Pesquisa Radioguiada 

A técnica de deteção do gânglio sentinela, que constitui maior interesse para o estudo 

realizado, é a técnica radioguiada. 

De forma a obter-se uma boa técnica de administração do radiofármaco para o mapeamento 

linfático e biópsia do gânglio linfático na cirurgia do cancro da mama, deve ter-se em consideração 

três parâmetros fundamentais: 

1. Local da injeção; 

2. Volume injetado; 

3. Atividade injetada. 

Adicionalmente deve-se, também, ter em consideração o tempo decorrido entre a injeção do 

radiofármaco e a realização da cirurgia. Dentre os três parâmetros fundamentais apresentados, é de 

salientar que o local de injeção é crucial, pois influencia os restantes parâmetros. [11] 

Usualmente são aplicadas duas abordagens de administração do radiofármaco: injeção na 

região peritumoral e injeção intradérmica ou subdérmica, na região peri-areolar ou supraturmoral.  

A técnica de injeção na região peritumoral consiste na administração do radiofármaco na 

região adjacente ao tumor, de forma circunferencial em torno do tumor, preferencialmente com apoio 

ecográfico.  

Em relação à técnica de injeção intradérmica, a administração é intradérmica quando 

realizada de forma praticamente tangencial à superfície da pele, pois quando a administração é um 

pouco mais profunda define-se como subdérmica. [11] Quando se utiliza esta via de administração, 

esta deverá ser na região imediatamente superior ao tumor palpável, ou nos quatro quadrantes da 

circunferência peri-areolar. A técnica intradérmica é uma técnica muito prática, na qual é administrado 

um volume de radiofármaco pequeno, que permite uma rápida visualização dos canais de drenagem 

linfática e resulta numa baixa dose absorvida pelo paciente. [11] 

Após realizada a administração do radiofármaco, de modo a obter-se informação mais 

detalhada, efetua-se a pesquisa de gânglio sentinela através de uma imagem cintigráfica, que permite 

recolher informação sobre a drenagem linfática mamária, nomeadamente ductos ou canais de 

drenagem e correspondentes gânglios sentinela. A pesquisa de gânglio sentinela permite dar a 

conhecer ao cirurgião, previamente à cirurgia, o número de gânglios sentinela presentes na axila ou 

em outras localizações menos frequentes, possibilitando assim um rápido procedimento cirúrgico e 
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uma elevada precisão na execução da biópsia do gânglio sentinela, quando auxiliada pela utilização 

da sonda intraoperatória complementada com o corante azul patente. [11]  

Usualmente, a pesquisa de gânglio sentinela é realizada no dia anterior à cirurgia, devido às 

características fisiopatológicas da drenagem linfática do radiofármaco, nomeadamente a sua 

drenagem eventualmente lenta. No período pré-operatório, como procedimento complementar à 

imagem cintigráfica, pode utilizar-se a sonda intraoperatória, para uma maior precisão na localização. 

Esta técnica permite que seja marcado na pele essa mesma localização possibilitando, 

posteriormente, a redução do tempo de cirurgia, assim como a realização de uma incisão cirúrgica de 

reduzidas dimensões (Figura 2.1). [11] 

 

 

 

No momento em que ocorre a cirurgia, a localização do gânglio sentinela deve ser confirmada 

com recurso sonda intraoperatória. Após confirmada a localização do mesmo, o cirurgião pode optar 

por operar primeiro o tumor e de seguida efetuar a biópsia do gânglio sentinela, ou poderá realizar em 

primeira instância a biópsia do gânglio sentinela, que vai para análise na Anatomia Patológica e 

posteriormente remover o tumor, enquanto aguarda os resultados referentes à histopatologia do 

gânglio.  

A sonda intraoperatória, que consiste num sistema compacto e programável de contagens de 

fotões gama [14], localiza o gânglio sentinela com base na deteção de um ponto focal que contém 

radioatividade acumulada dentro da área de interesse. Assim, a taxa de contagens (contagens por 

segundo) varia instantaneamente quando o detetor é deslocado face à posição anterior. Esta sonda é 

blindada a radiação difusa proveniente do local de injeção. [11] Consiste num equipamento de fácil 

utilização com elevada sensibilidade de deteção e colimação, devendo apresentar também uma 

elevada repetibilidade e precisão. [14] 

Não obstante, a técnica radioguiada pode ser complementada com a utilização do corante 

azul patente, como um mapa direcional que auxilia intra-operatoriamente na procura do gânglio 

sentinela. [11] 

 

2.1. Sonda Intraoperatória  

A qualidade e desempenho da sonda intraoperatória influencia o sucesso da cirurgia do 

gânglio sentinela. [14] A sonda intraoperatória contém dois sistemas fundamentais: sistema de 

deteção e sistema eletrónico. O sistema de deteção é composto pela própria sonda de deteção, que 

pode ser um cristal cintilador ou um cristal semicondutor. Por sua vez, o sistema eletrónico permite 

amplificar o sinal proveniente do cristal e, de seguida, visualizar o sinal de forma analógica ou digital. 

[15] 

 
 
Figura 2.1 - Esquema dos vários procedimentos envolvidos na pesquisa radioguiada do gânglio 
sentinela. 
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2.1.1. Estrutura da Sonda Intraoperatória 

O detetor sensível à radiação gama, que compõe a sonda intraoperatória, está colocado no 

interior de um colimador, mantendo uma distância entre a face do detetor e a borda do colimador, 

onde os fotões entram (Figura 2.2). O principal objetivo de se colimar a entrada dos fotões deve-se ao 

facto de reduzir a contribuição de radiação, nomeadamente a radiação difusa que poderá dificultar a 

precisão da localização da região de interesse. [16][17]  

Como referido anteriormente, a componente utilizado como detetor são cristais - cintiladores 

ou semicondutores - que, de acordo com as suas características físicas, definem a qualidade de 

interação dos fotões com o mesmo. As características físicas que são tidas em consideração são, 

nomeadamente, a densidade do cintilador e o seu número atómico efetivo (Zeff), geometria e 

dimensões do cristal e propriedades da geometria. [15][17] 

No detetor de cintilação (Figura 2.3 - A) é produzido um feixe de luz visível através da 

interação dos fotões com os átomos presentes no cristal. Esse feixe é transmitido através de um guia 

de luz até ao tubo fotomultiplicador, onde é posteriormente convertido num pulso elétrico (sinal 

elétrico) que é captado por uma unidade de deteção. [15][17][3] Os cristais cintiladores usualmente 

mais utilizados nas sondas intraoperatórias são, nomeadamente, Iodeto de Sódio dopado com Tálio 

(NaI(Tl), com Zeff=42) e Iodeto de Césio dopado com Tálio (CsI(Tl), com Zeff=54).[15][17][3] Quanto 

maior for o número atómico dos cristais e a sua massa específica, melhor será o coeficiente de 

atenuação da radiação gama. [15] 

No detetor semicondutor (Figura 2.3 - B), os eletrões livres produzidos pela radiação ionizante 

provenientes do radionuclídeo atravessam e ionizam o cristal semicondutor, sendo posteriormente 

recolhidos como um pulso eletrónico, que é captado e amplificado por uma unidade de deteção. 

[7][8][10] Os cristais semicondutores usualmente utilizados são Telureto de Cádmio (CdTe, com 

Zeff=52) e Telureto de Cádmio e Zinco (CdZnTe, com Zeff=47).[15][17][3] 

 

Figura 2.2 - Esquema da secção transversal da Sonda Intraoperatória. Adaptado de [16]. 
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Os detetores com sistema de cintilação possuem uma maior sensibilidade, no entanto, 

possuem uma baixa resolução em energia e um desempenho fraco na rejeição de fotões difusos. Em 

comparação os detetores com sistema de semicondutores têm uma elevada resolução de energia e 

uma rejeição de fotões difusos, mas uma sensibilidade menor. [3] 

 

2.1.2.  Parâmetros de desempenho 

Quando se utiliza uma sonda intraoperatória, deve-se assegurar que a mesma tem um bom 

desempenho prático. Assim sendo, as principais características de funcionamento, que devem ser 

consideradas como cruciais para o bom desempenho da sonda intraoperatória, são a sensibilidade ou 

eficiência de deteção, resolução em energia, resolução espacial e contraste. [15][17][3] Uma sonda é 

considerada como ótima a nível de desempenho quando apresenta uma elevada sensibilidade, baixo 

valor de resolução energética, boa capacidade de rejeição da radiação difusa e baixo valor de 

resolução espacial. [17] 

 

2.1.2.1. Sensibilidade 

A sensibilidade define-se como a relação existente entre o número de fotões detetados e o 

número de fotões emitidos pela fonte, ou seja, é a taxa de contagens por atividade da fonte (cps/kBq). 

[15][16][17] Este parâmetro é influenciado pela geometria entre o detetor e a fonte, sendo 

inversamente proporcional ao quadrado da distância entre ambos, quando se utiliza uma fonte 

pontual, e diretamente proporcional à área sensível do detetor.[15] Na sensibilidade são tidos em 

consideração dois componentes distintos, a sensibilidade geométrica e a sensibilidade intrínseca. A 

sensibilidade geométrica traduz-se como a fração de radiação emitida que é intrínseca ao detetor. Por 

sua vez, a sensibilidade intrínseca reflete-se como a fração de radiação que é parada dentro do 

detetor após a sua interseção. [17] 

 

 
Figura 2.3 – A - Esquema do sistema de cintilação do detetor de cintilação. B - Esquema do sistema 

semicondutor do cristal. Adaptado [16]. 
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2.1.2.2. Resolução em Energia 

 A resolução em energia é a capacidade do sistema de deteção para distinguir as diferentes 

gamas de energia da radiação emitida. [3] Uma forma de quantificar a resolução em energia é atraés 

da largura a meia altura máxima do fotopico de energia (FWHM - full width at half maximum). 

[15][16][17] O espectro de energia de radiação é convertido num espectro de altura de pulsos, devido 

à proporcionalidade existente entre a altura do pulso produzido à saída da sonda e a energia da 

radiação incidente que foi depositada no detetor. [15][17]  

Esta discriminação permite distinguir dois radionuclídeos administrados simultaneamente, 

mas com níveis de energia diferentes. [3] Permite também distinguir os fotões primários dos 

secundários (fotões difusos), quando são administrados radionuclídeos com energias elevadas.[3] 

 

2.1.2.3. Resolução Espacial 

A resolução espacial traduz-se como a capacidade do detetor determinar com precisão a 

localização da fonte, assim como a separação e distinção entre duas fontes de atividade alvo que 

estão localizadas relativamente próximas uma da outra. [15][17][3] É expressa como a FWHM de 

propagação pontual (PSF - point spread function), ou seja, relaciona a taxa de contagens detetada de 

uma ponte pontual em função da distância lateral do detetor em relação à fonte. [15][17]  

 

2.1.2.4. Contraste 

O contraste reflete a capacidade da sonda de deteção para distinguir a atividade do tecido 

marcado com a atividade de fundo presente nos tecidos envolventes não marcados. [3] 
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Capítulo 3 

Exposição de Radiação Ocupacional 

A avaliação da exposição de radiação ocupacional dos profissionais envolvidos na técnica de 

pesquisa do gânglio sentinela é importante para manter um ambiente de trabalho seguro para cada 

um dos profissionais. [3] Esta avaliação, além de predizer qual o risco de radiação a que os 

profissionais estão sujeitos, permite também aplicar meios de proteção e precaução aos profissionais 

envolvidos nas fases fulcrais da técnica de pesquisa radioguiada, de modo a garantir que os mesmos 

não estão expostos desnecessariamente a fontes de radiação. [18] 

Os profissionais envolvidos no procedimento, nomeadamente os do serviço de Medicina 

Nuclear, do Bloco Operatório e do serviço de Anatomia Patológica, estão em contacto direto com 

tecido marcado. Por esta razão, como forma de precaução, devem ser assegurados os três princípios 

básicos da proteção radiológica, nomeadamente: 

- Justificação: justificação necessária para a utilização da material radioativo na localização 

do gânglio sentinela; 

- Otimização: as doses individuais, o número de pessoas expostas e a magnitude e 

probabilidade de ocorrência de potenciais exposições devem ser mantidas tão baixo quanto for 

possível – principio de ALARA (As Low As Reasonably Achievable)  

- Limite de dose: a exposição individual resultante da combinação de todas as práticas de ser 

sujeita a limites de dose e a controlo de riscos no caso de potenciais exposições. [19] 

O principal objetivo da proteção radiológica é proteger os indivíduos e o ambiente de qualquer 

dano provocado pela exposição externa ou interna à radiação ionizante. De modo a avaliar a dose de 

exposição a essa radiação, foram desenvolvidos conceitos e grandezas dosimétricas específicas por 

duas entidades internacionais que cooperam entre si, a ICRU (International Commission for Radiation 

Units and Measurements) e a ICRP (International Commission on Radiation Protection).[20] 

Quando células vivas são expostas a radiação ionizante, estas podem absorver parte (ou 

total) da energia fornecida pela radiação ionizante. É a transferência da energia da radiação ionizante 

que causa danos nas células vivas. Em termos de danos no tecido biológico, os fatores que devem 

ser considerados são os tipos de radiação encontrados, a quantidade de energia transferida por essa 

radiação e a radiossensibilidade do tecido ou órgão em que a energia é depositada.  

Visto não ser possível efetuar uma medição regular da quantidade de energia específica que 

é absorvida pelos tecidos, usualmente é realizada uma estimativa desse mesmo valor através da uma 
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monitorização ambiental ou uma avaliação da quantidade e qualidade de radiação a que uma pessoa 

é exposta. [21] 

As radiações ionizantes são associadas a diversas grandezas dosimétricas, que se dividem 

em grandezas físicas, de proteção e operacionais.  

As grandezas físicas correspondem a grandezas fisicamente mensuráveis, ou seja, a 

atividade é uma medida da desintegração nuclear (decaimento) de um determinado radioisótopo. A 

unidade do sistema métrico é o Becquerel [Bq], que tem dimensões de frequência, ou seja, número 

de desintegrações por segundo. 

As grandezas de proteção, permitem quantificar a lesão biológica através da dose equivalente 

e da dose efetiva, não sendo porém diretamente mensuráveis. As grandezas operacionais permitem 

estimar as grandezas de proteção, a partir do equivalente de dose individual. [23] 

 

 

3.1.  Grandezas Físicas 

3.1.1. Exposição 

Quando um feixe de fotões passa através da matéria, nem todos os fotões interagem. Para os 

fotões de baixa energia dos diferentes tipos de radiação ionizante, foi definida uma unidade 

específica de exposição. Esta unidade é baseada na ionização do ar, ou seja, é quantificada pela 

quantidade de carga de um sinal libertado pelos fotões que passam por uma massa específica de ar. 

Em geral, uma unidade de exposição é designada como um Coulomb (C), de carga positiva ou 

negativa, libertado num quilograma de ar:  

1 Unidade de exposição = 1 C.Kg
-1

 (ar) 

É importante relembrar que a unidade de exposição é definida apenas para fotões, numa 

gama de energia fixa, que interagem com o ar. No entanto, num tecido vivo ou noutro material, a 

medição da exposição é praticamente impossível. [21][22] 

A taxa de exposição é definida como 
  

  
, em que    é o incremento de exposição durante o 

intervalo de tempo   . A unidade de medida no SI é C.Kg
-1
.s

-1
.[22] 

 

3.1.2. Fluência 

A fluência consiste na contagem do número de partículas incidentes numa superfície. Define-

se como o quociente, entre a variação do número de partículas, dN, que incidem numa superfície de 

seção de área dA. Expressa em m
-2

.[20] 

  
  

  
                                                                  (1) 

3.1.3. Kerma 

O kerma (kinetic energy released to matter per unit mass) é uma grandeza característica de 

um campo de partículas não carregadas (neutrões e fotões). Define-se como o quociente 
    

  
, em 

que      (Etr = Etransferida) é igual à soma de todas as energias cinéticas iniciais de todas as partículas 
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ionizantes carregadas, libertadas por partículas ionizantes não carregadas, num material de massa 

  . [22] 

  
    

  
                                                                  (2) 

A unidade SI do kerma é J.Kg
-1

, podendo também ser denominada por Gray (Gy).[20][22] 

 

3.1.4.  Dose Absorvida 

A quantidade de energia depositada (transferida), dE, por unidade de massa  pela radiação 

nas células é designada por Dose Absorvida.   

dm

d
D


                                                                  (3) 

A unidade associada à energia absorvida é denominada por Gray (Gy), que é definido como 

um Joule (J) de energia absorvida de qualquer radiação de ionização por quilograma (Kg) de material: 

1Gy = 1 J.Kg
-1
 

Normalmente, é importante conhecer não apenas a dose total absorvida, mas também o 

período de tempo na qual a dose absorvida foi adquirida. Esta relação é expressa como a dose 

absorvida dividida pelo período de tempo e é conhecida como a razão da dose absorvida. [20][21][22] 

   
  

  
                                                                 (4) 

 

3.2. Grandezas de Proteção 

Estudos biológicos demonstraram que a probabilidade de ocorrência de efeitos estocásticos 

na saúde, devido a radiações ionizantes, depende da dose absorvida, do tipo de radiação e energia 

considerada. Esta dependência deve-se aos diferentes processos pelos quais a energia é depositada, 

variando segundo o tipo de radiação (fotões, eletrões, neutrões, etc.). 

 

3.2.1.  Dose Equivalente 

A dose equivalente num órgão ou tecido T devida à radiação R, HT,R, define-se como:  

RTRRT DwH ,,                                                                (5) 

onde DT,R é a dose absorvida para a radiação R no órgão ou tecido T e wR é o fator de ponderação 

para a radiação R. No caso de existirem radiações e energias com distintos valores de wR, a dose 

equivalente no órgão ou no tecido T, HT, é a soma: 

 RTRT DwH ,
                                                            (6) 

A unidade definida para a dose equivalente num órgão ou tecido é a mesma que da dose 

absorvida, J/Kg. No entanto, neste caso a unidade designa-se por Sievert (Sv), de modo a distinguir 

quando se está a calcular ou a referir a dose equivalente. [20][22] 

Para compreender este efeito, a ICRP introduziu os “fatores de ponderação da radiação”, 

sendo este fator independente do órgão ou tecido. A Tabela 3.1 apresenta os valores de wR para os 

diferentes tipos de radiação. [20] 
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3.2.2.  Dose Efetiva 

O tipo de radiação, assim como o órgão considerado, determina a probabilidade do 

aparecimento dos efeitos estocásticos. Ou seja, nem todos os tecidos ou órgãos do corpo possuem a 

mesma radiossensibilidade. Por isso, é necessário definir mais uma grandeza, a partir da dose 

equivalente, que tenha em consideração a combinação das diferentes doses nos diferentes órgãos 

como consequência de uma irradiação de todo o corpo. [22] 

 

A dose efetiva, E, define-se como:  

 

RT

RTRT

T

TT DwwHwE

,

,                                                     (7) 

onde HT é a dose equivalente no órgão ou tecido T, e wT é o fator de ponderação para o órgão, com a 

condição [23]: 

1
T

Tw                                                                        (8) 

A Tabela 3.2 contém os fatores de ponderação para os diferentes órgãos ou tecidos do corpo 

humano e representam a proporção de risco do órgão T, no risco total, quando o corpo é irradiado 

uniformemente.   

Tabela 3.1 – Tabela de fatores de ponderação da radiação para diferentes tipos de radiação e gamas de 

energia, de acordo com [20] 

Tipo e gama de energia Fator de ponderação 
da radiação, wR 

  

 Fotões, todas as energias 

 Electrões e muões, todas as energias 

 Neutrões, energias: 
<10keV 
10keV a 100keV 
>100keV a 2MeV 
>2MeV a 20MeV 
>20MeV 

 

 Protões, exceto protões de recuo (energia> 
2MeV) 

 Partículas alfa, fragmentos de fissão, núcleos 
pesados 

1 

1 

5 
10 
20 
10 
5 
 

5 
 

20 
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3.3. Grandezas Operacionais 

 

3.3.1. Equivalente de Dose Individual 

O equivalente de dose individual trata-se de uma grandeza operacional que estima as 

grandezas de proteção de dose equivalente e dose eficaz. Baseia-se na noção de equivalente de 

dose, que permite quantificar os danos da radiação sobre uma estrutura biológica em função da 

transferência linear de energia (TLE) da radiação. 

A TLE consiste na energia transferida por unidade de comprimento de percurso, sendo 

expressa por keV/μm. À medida que a intensidade da ionização aumenta, a probabilidade da 

deposição da energia na molécula biológica aumenta, ou seja, aumenta a ocorrência de lesão celular. 

Assim, quanto maior for a TLE, maior é a possibilidade de ocorrer interação biológica.[22]  

Em relação à radiação eletromagnética, as radiações de partículas têm maior poder ionizante, 

logo têm maior probabilidade de interagir com os tecidos, perdendo a sua energia rapidamente.  

 

       
Figura 3.1 – A. A TEL é um parâmetro físico que quantifica a qualidade de energia depositada por 

ionização. Quanto maior for a TEL, menor é a capacidade de penetração na matéria. B. Radiação com 

pouca capacidade de penetração (alta TEL), provoca mais ionizações. Radiação com muita 

capacidade de penetração (baixa TEL) provoca menos ionizações. Adaptado de [22] 

Tabela 3.2 – Tabela de fatores de ponderação tecidular para diferentes tipos de órgãos ou tecidos, 

de acordo com [20] *corresponde a um conjunto de 13 órgãos e tecidos, como intestino delgado; 

coração; músculos; pâncreas; vesícula biliar; útero/cérvix; próstata; rins; região aérea extra-

torácica; nodos linfáticos; mucosas orais timo e baço.  

Tecido ou órgão Fator de ponderação tecidular, wT 

 ICRP - 103 

Mama, Medula óssea, Pulmão, Estômago, Restantes* 0.12 
Gónadas 0.08 
Bexiga, Esófago, Fígado, Tiroide 0.04 
Superfície Óssea, Gandulas salivares, Pele, Cérebro 0.01 

 

A 
B 



18 

 

A Eficiência Biológica Relativa (RBE do inglês, relative biological efficiency) descreve 

quantitativamente o efeito relativo da TEL, ou seja, é uma comparação da dose de radiação em 

estudo com uma dose de raios-X que produz uma resposta biológica igual. A RBE pode ser 

influenciada pelo tipo de radiação, célula e tipo de tecido, condição fisiológica, efeito biológico em 

estudo e taxa de dose de radiação. Tem-se assim: 

     
    

     
 ,                                                                     (9) 

em que Dref é a dose de raios-X e Dtest é a dose da radiação teste que produz o mesmo efeito 

biológico. Contudo, o RBE não é determinado analiticamente de forma trivial, pois depende da dose, 

taxa de dose, tipo de tecido e da TLE. 

A RBE aumenta de acordo com o aumento da TLE. Assim sendo, radiações de baixo TLE têm 

baixa RBE, enquanto radiações de alta TLE têm valores elevados de RBE. 

 O equivalente de dose é uma medida normalizada do efeito biológico e pode ser obtida 

multiplicando a dose absorvida pelo fator de qualidade da radiação. 

Na dosimetria pessoal, a quantidade operacional utilizada na monitorização individual 

designa-se por Equivalente de Dose Individual, Hp(d). Esta grandeza é medida num ponto de 

profundidade d, situado abaixo da pele. Usualmente d apresenta um valor de 0.07mm para radiação 

pouco penetrante e 10mm para radiação muito penetrante. A partir das grandezas Hp(0.07) e Hp(10) é 

possível estimar a dose equivalente na pele e a dose efetiva. [23] 

 

3.3.2. Monitorização Individual dos Trabalhadores 

A monitorização individual é a medição das doses de radiação recebidas por cada trabalhador 

exposto. A dosimetria externa trata-se da medição de doses provenientes de fontes emissoras de 

radiação que estão exteriores ao corpo do trabalhador exposto. Este tipo de doses é medido através 

de um dosímetro pessoal (dosímetro de corpo inteiro) do qual o trabalhador é portador. O dosímetro 

fornece a informação referente à radiação medida que foi absorvida pelo corpo do trabalhador. 

Ao contrário da exposição externa, trabalhadores que manipulem fontes de radiação não 

selada podem também ser sujeitos a uma exposição interna do material radioativo. O material 

radioativo que entra no organismo pode-se acumular em órgãos específicos e a radiação emitida 

pode ser absorvida pelos tecidos vizinhos e pelo próprio órgão.  

Os dosímetros pessoais permitem medir a dose em tecidos moles, a uma profundidade 

definida abaixo de um determinado ponto no corpo. Tal como foi referido, a dose equivalente pessoal 

quantitativa Hp(d) é geralmente determinada a duas profundidades, d = 0,07 e 10 mm. Sendo a 

profundidade de 0,07 mm caracterizada por uma radiação com fraco poder de penetração, que 

permite conhecer a dose que foi absorvida na pele, podendo ser utilizada para a monitorização de 

extremidades. A medição a uma profundidade de 10mm é caracterizada por uma radiação com forte 

poder de penetração, que fornece informação sobre a dose presente nos órgãos internos, o que 

permite obter uma estimativa da dose efetiva para comparação com os limites de dose apropriados. 

[27]  

Para a monitorização externa, existem também os dosímetros de extremidades, sendo estes 

desenvolvidos para medir doses de radiação X, β e γ na pele das extremidades corporais, isto é, nas 
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mãos ou nos dedos, em termos de radiação quantitativa Hp(0,07). O dosímetro de extremidades é 

utilizado na mão que usualmente manipula as fontes radioativas. [28] 

 

3.4.  Limites de Dose 

Em Portugal, as normas de segurança relativas à proteção sanitária da população e dos 

trabalhadores contra os perigos resultantes das radiações ionizantes, são estabelecidas no Decreto - 

Lei n.º 222/2008, de 17 de Novembro. O referido Decreto - Lei é aplicável a todas as práticas que 

impliquem risco resultante de radiações emitidas por uma fonte artificial, no qual estão estabelecidos 

os limites de dose para os intervenientes nas mesmas.  

Os limites de dose fixados para as doses resultantes da exposição a radiações ionizantes, 

dos trabalhadores e membros do público, aplicam-se à soma das doses relevantes provenientes da 

exposição externa e da incorporação num período de 50 anos (70 anos para as crianças).[24] 

 

i) Limites de dose para os trabalhadores expostos 

Os trabalhadores expostos são considerados como pessoas submetidas durante o período de 

trabalho a uma exposição decorrente de práticas que envolvam fontes de radiação, suscetíveis de 

resultar numa dose superior a 1 mSv/ano.  

O limite de dose efetiva estabelecido para trabalhadores expostos é de 100 mSv, por um 

período de 5 anos consecutivos, sendo que esse valor não deve ultrapassar uma dose efetiva de 

20mSv em cada ano. Porém, se num destes 5 anos, houver registo de uma dose efetiva máxima 

anual de 50 mSv, deve-se assegurar que a dose efetiva acumulada nos restantes anos não 

ultrapassa o valor máximo de 100 mSv nos 5 anos. [24] 

Devido à diferença de sensibilidade das regiões do corpo, é necessário estabelecer diferentes 

limites de dose: 

- Região do cristalino: tem um limite de dose equivalente máximo de 150mSv/ano (o último 

ICRP -103 propõe um novo limite de dose equivalente no cristalino de 20mSv/ano [25]); 

- Região da pele: o limite de dose equivalente é fixado em 500mSv/ano, sendo que este valor 

se aplica à dose média numa superfície de 1cm
2
, independentemente da área exposta. 

- Extremidades do corpo: têm um limite de dose equivalente máximo de 500mSv/ano.  

 

Para efeitos de monitorização e vigilância dos trabalhadores, devem ser consideradas duas 

categorias diferentes de trabalhadores expostos: 

- Categoria A: trabalhadores expostos que são suscetíveis de receber uma dose efetiva 

superior a 6mSv/ano, ou uma dose equivalente superior a três décimas de um dos limites anuais. 

Para estes trabalhadores, a monitorização por dosimetria individual deve ter uma periodicidade 

mensal. 

- Categoria B: são todos os restantes trabalhadores que não são suscetíveis de receber uma 

dose efetiva superior a 6mSv/ano. A sua monitorização deve ter uma periodicidade trimestral. [24]  
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ii) Limites de dose para os membros do público 

Os membros do público são considerados como elementos da população, à exceção dos 

trabalhadores expostos que estão expostos a radiação com conhecimento de causa e de livre 

vontade.  

O limite de dose efetiva estabelecido para os membros do público é fixado em 1 mSv/ano, 

sendo que este valor pode ser excedido durante um ano, desde que a dose média ao longo de cinco 

anos consecutivos não exceda 1 mSv/ano. Tal como para os trabalhadores expostos, o cristalino e a 

pele apresentam diferentes limites de dose efetiva, ou seja, o limite de dose equivalente do cristalino 

é de 15 mSv/ano e da pele é de 50 mSv/ano. [24] 

 

3.5. Efeitos Biológicos da Radiação 

As interações da radiação com as células vivas podem causar efeitos não reparáveis, ou seja, 

efeitos determinísticos e estocásticos.  

Os efeitos determinísticos definem-se como aqueles que só ocorrem quando a dose de 

radiação excede um determinado limiar e a gravidade associada depende da dose de radiação e do 

tempo de exposição. Estes efeitos estão associados à morte celular e variam de acordo com a 

sensibilidade dos tecidos à radiação, ou seja, quanto maior for a dose de radiação absorvida pelos 

tecidos, menor é o tempo de vida das células e mais rapidamente surgem os efeitos letais das 

células. São efeitos designados como somáticos, visto que apenas se manifestam no indivíduo 

exposto, como resultado de lesões graves a nível celular.[20][26] 

Os efeitos estocásticos, são efeitos que são tão mais prováveis de surgir quanto maior for a 

quantidade de radiação recebida. Mesmo para baixas doses ou baixas taxas de dose, podem ser 

induzidas modificações na estrutura de uma ou mais células do corpo humano que conduzem a 

alterações genéticas (mutações cromossómicas) e ao consequente aparecimento de diversos tipos 

de neoplasias. Estes efeitos são designados como probabilísticos (aumento da probabilidade de 

aparecimento de neoplasias) e/ou hereditários (doenças hereditárias nas gerações seguintes). 

[20][26] 
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Capítulo 4 

Métodos de Monte Carlo 

Os métodos de Monte Carlo consistem em algoritmos computacionais que se baseiam numa 

amostragem aleatória sequencial para o cálculo de resultados. Usualmente, utilizam-se estes 

métodos para simular sistemas físicos e matemáticos, sendo também utilizados quando não é 

exequível ou possível calcular um resultado exato com um algoritmo determinístico. [29] 

Na aplicação dos métodos de simulação de Monte Carlo são aplicadas sequências 

determinísticas ou sequências pseudo-aleatórias, que facilitam o teste e execução das simulações. 

Para se obter uma simulação, é requerida uma boa sequência de números pseudo-aleatórios, de 

modo a ser “suficientemente aleatória” para a aplicação em causa. Os testes estatísticos determinam 

quais os valores que devem ser utilizados na simplificação da simulação. 

A simulação aplicada pelo método de Monte Carlo para o transporte de radiação pode ser 

aplicado a três processos distintos de transporte: 

1. Transporte de fotões e acoplamento fotão-eletrão; 

2. Transporte de partículas carregadas; 

3. Transporte de neutrões. 

No que se refere ao transporte de fotões, deve ter-se em consideração que os fotões se 

propagam em linha reta entre colisões, os comprimentos das interações resultantes são 

consideravelmente elevados e é possível realizar uma simulação de todas as interações isoladas.[29] 

O transporte de fotões no método de Monte Carlo pode ser realizado em quatro fases: 

1ª Fase – inicialmente deve-se escolher, de forma aleatória, a distância referente à próxima 

interação, tendo em consideração a secção eficaz total da interação do fotão. A escolha da distância 

é realizada a partir da lei de atenuação exponencial: 

dtedttp x )(                                                               (10) 

em que x corresponde à distância à próxima interação e μ corresponde ao coeficiente de atenuação 

linear. 

2ª Fase – ocorre o transporte para o local de interação, de acordo com os constrangimentos 

geométricos. 

3ª Fase – de acordo com a secção eficaz total do fotão, deve-se escolher de forma aleatória 

qual o mecanismo de interação. Esta escolha é realizada tendo por base a intensidade relativa da 

secção eficaz do fotão dos processos que estão a competir, ou seja, é gerado um número aleatório e 

posteriormente o mecanismo de interação é escolhido com base na sua probabilidade de interação, 

sendo normalizado à unidade. 
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4ª Fase – por fim, escolhe-se o resultado da interação, em termos da energia e do ângulo de 

dispersão. Com mecanismo de interação já escolhido, tendo em consideração a secção eficaz 

diferencial do fotão, é selecionado aleatoriamente para o ângulo de dispersão atribuído. A partir da 

relação energia – ângulo de dispersão, obtém-se a energia. 

Em relação ao transporte por eletrões no método de Monte Carlo, as considerações que se 

devem ter diferem das referidas anteriormente para o transporte de fotões, ou seja, os fatores a 

considerar são a secção eficaz de elevada interação, o grande número de interações por unidade de 

comprimento e, por fim, a possibilidade de simular todas as interações.[29] 

Tal como o transporte de fotões, o transporte de eletrões também se processa em quatro 

fases: 

1ª Fase – escolhe-se, de forma aleatória, a distância face à próxima interação. 

2ª Fase – ocorre o transporte até ao local onde se dá a interação, de acordo com os 

constrangimentos geométricos definidos, a perda de energia e deflexões derivadas da dispersão 

elástica.  

3ª Fase – escolhe-se, de forma aleatória, o mecanismo de interação. 

4ª Fase – por último, escolhe-se aleatoriamente a saída da interação, em termos de ângulo 

de dispersão e energia, respeitando a secção eficaz diferencial correspondente.  

 

4.1. Software PENELOPE  

O sistema de código computacional PENELOPE, permite desenvolver simulações de Monte 

Carlo para transporte de fotões e eletrões em materiais arbitrários para uma janela de energia ampla 

(100 eV até 1 GeV). Em geral, o transporte de fotões é simulado num esquema padrão de simulação 

detalhado. A história dos eletrões e fotões é criada com base no procedimento misturado, que 

combina a simulação detalhada dos eventos mais complicados, com a simulação condensada das 

interações simples. O pacote de geometria utilizado para criar todas as estruturas designa-se por 

PENGEOM e permite gerar interações eletrões-fotões aleatórias em volumes homogéneos limitados 

por superfícies quadráticas. [29] 

 

4.1.1. Estrutura e Código do sistema de operação 

A parte central do sistema de operação do PENELOPE permite desenvolver simulações 

“análogas” das interações eletrão-fotão, em infinitas composições, assim como todo o tipo de 

interações permitido pelo método de Monte de Carlo. Como o PENELOPE consiste num software não 

autónomo, é necessário que o utilizador forneça um programa com as principais diretrizes para o 

funcionamento do mesmo. [29] 

A definição da geometria e a evolução do movimento das partículas é controlado a partir do 

programa MAIN, permitindo também a contabilização de quantidades relevantes para a simulação. 

Através da rotina PEINIT, inicia-se o PENELOPE, a qual lê o ficheiro de entrada com os dados 

referentes ao material, avalia as propriedades de dispersão e por fim disponibiliza os dados 

referentes à quantidade de energia requerida na simulação. Nesta rotina obtém-se informação 

referente ao estado inicial da partícula primária, ou seja, qual a sua carga, energia, posição e 
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cossenos diretores, assim como a região e material no qual a partícula se movimenta. Terminada esta 

inicialização, o programa cria um ciclo onde são geradas individualmente todas as partículas iniciais. 

Em relação às partículas secundárias, estas são geradas a partir da rotina CLEANS. [29] 

Antes do início de um movimento da partícula ou desta atravessar uma fronteira é necessário 

recorrer à rotina START. Esta rotina permite verificar se a energia da partícula se encontra no 

intervalo esperado, se a partícula é um eletrão ou um positrão e, por fim, origina o evento onde a 

colisão tem uma perda de energia e uma deflexão angular mais pequena que os valores limite 

definidos nos dados. Por consequente, a rotina JUMP determina qual o comprimento (denominado 

DS) do segmento do trajeto do evento seguinte. Caso a trajetória não atravesse uma fronteira 

(partícula permanece no mesmo volume), é dado um passo na direção da trajetória da partícula e é 

“chamada” a rotina KNOCK. Por sua vez, esta rotina escolhe o tipo de interação, contabilizando uma 

nova energia e direção do movimento e, caso existam partículas secundárias, guarda os seus 

estados iniciais.  

Caso a partícula atravesse uma fronteira, esta é colocada na posição que interseta a fronteira 

e de seguida é ajustado o passo DS. O seguimento das partículas ao longo da geometria pode ser 

realizado no PENELOPE, através do pacote PENGEOM. Este consiste num pacote de geometria 

combinada limitada por superfícies quadráticas, que possibilita a construção das formas/corpos 

geométricas. 

Por último, o estado inicial das partículas secundárias é definido na rotina SECPAR, sendo 

removidas da contabilização de secundários. O número de partículas secundárias que ainda não se 

encontram contabilizadas no momento em que a rotina foi “chamada”, constitui o valor de saída da 

rotina.[29] 

 

4.1.2. Geometrias Quadráticas 

A simulação de transporte de radiação em materiais envolve dois tipos de operações, físicas 

e geométricas. No que se refere a materiais com geometrias complexas, usualmente, as operações 

geométricas são realizadas por rotinas específicas cujas características dependem do tipo de 

algoritmo que é utilizado para simular as interações. Assim, assume-se que o sistema material é 

composto por um número limitado de volumes homogéneos definidos por superfícies. [29] 

As rotinas de simulação física ditam a evolução das partículas dentro de cada corpo 

homogéneo, que funcionam como se a partícula se movesse num meio material. A orientação da 

simulação das partículas no sistema material é realizada pelas rotinas. Estas devem determinar qual 

o meio ativo, alterá-lo no momento em que a partícula atravessa uma fronteira e devem manter o 

controlo da proximidade das fronteiras quando são utilizados determinados algoritmos de simulação. 

A descrição das travessias das fronteiras é simplificada pela rotina PENGEOM, ou seja, 

quando a partícula atinge uma fronteira, o seu percurso é interrompido no momento em que entra 

num volume novo, recomeçando no novo meio. É possível aplicar este modelo mesmo quando se 

tem o mesmo meio de ambos os lados da superfície. Este modelo consiste na simulação detalhada 

com um único volume homogéneo, sendo somente viável quando utilizado para transporte de fotões 

e eletrões de baixa energia.[29]  
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O tratamento da simulação do transporte de fotões de alta energia em geometrias complexas 

pode ser aplicado por meio de métodos simples, que não requerem controlo de cruzamentos de 

fronteira, uma vez que para estes fotões o tipo de material não tem influencia, ou seja, os materiais 

tornam-se permeáveis. Contudo, técnicas similares não são aplicáveis ao transporte de eletrões e 

positrões, pois este tipo de particular requer passos mais pequenos e, consequentemente, o processo 

de transporte é influenciado pela homogeneidade do meio. [29] 

A rotina PENGEOM, além de permitir descrever as travessias das fronteiras, também permite 

descrever sistemas de materiais homogéneos, constituídos por corpos limitados por superfícies 

quadráticas. A definição de corpos do sistema de materiais em estrutura hierárquica modular (sistema 

de materiais agrupados em módulos) facilita o trabalho das rotinas de geometria, tornando-se mais 

efetivo quando o sistema tem uma complexidade acrescida.  

As estruturas 3D criadas com corpos interpenetrantes são difíceis de visualizar, assim como é 

difícil verificar a fiabilidade da definição da geometria. Com o intuito de auxiliar na visualização das 

estruturas, o PENELOPE integra um conjunto de programas que possibilitam a visualização da 

geometria no ecrã, como é o caso dos executáveis GVIEW2D, GVIEW3D e GVIEWC. [29] 

 

4.1.3. Interações de fotões e eletrões com a matéria  

No momento em que um feixe de raios gama interage com a matéria, nomeadamente tecidos 

humanos, pode fazê-lo por intermédio de quatro processos: 

 Dispersão de Rayleigh: consiste na colisão elástica de um fotão com um átomo inteiro 

que predomina com energia inferior a 50 keV. Os fotões incidentes são dispersos pelos eletrões 

ligados do átomo sem que ocorra transferência de energia para o átomo.  

 Efeito Fotoelétrico: interação dos fotões com a orbital de eletrões no átomo. O fotão 

transfere toda a sua energia para o eletrão. Alguma energia é utilizada para superar a energia de 

ligação do eletrão e a energia remanescente é transferida para o eletrão na forma de energia cinética.  

 Efeito de Compton: interação entre o fotão e o eletrão com ligações orbitais mais 

fracas. O eletrão apenas é ligado fracamente ao átomo que pode ser considerado, como 

essencialmente livre. Depois da interação, o fotão sofre uma alteração na direção e o eletrão é 

ejetado do átomo. A energia perdida pelo fotão é dividia por uma pequena ligação energética entre o 

nível de energia e a energia cinética que é transferida ao eletrão de Compton.  

 Produção de pares: interação eletromagnética do fotão com o campo elétrico do núcleo 

do átomo. Após desta interação o fotão deixa de existir, formando um par de partículas eletrão-

positrão – materialização de energia. A produção de pares ocorre se o fotão possuir uma energia 

superior a 1,022 MeV. A energia cinética do par eletrão-positrão será tanto maior quanto maior for o 

excesso de energia do fotão. Para a ocorrência deste processo é necessário que ocorra uma troca de 

quantidade de movimento com um núcleo pesado para que haja conservação de energia e de 

movimento. [30] 

As partículas carregadas, como os eletrões, podem interagir com os eletrões atómicos e 

produzir excitação (isto é, passagem do eletrão atómico para uma orbital mais distante do núcleo) ou, 

se a energia do eletrão incidente for suficiente, promover a ionização (isto é, libertar um eletrão 
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atómico da sua orbital). Quando um eletrão interage com um núcleo, um dos fenómenos que ocorrem 

usualmente são:  

 Dispersão elástica: o eletrão incidente é deflectido sem emissão de radiação ou excitação 

do núcleo, perdendo apenas a energia cinética necessária para a conservação do momento entre 

duas partículas. 

 Dispersão inelástica: no momento em que o eletrão incidente está próximo do núcleo 

atómico ocorrem interações com o campo de Coulomb do núcleo. A maioria das interações que 

ocorrem são colisões quasi-elásticas, “quase” sem modificação de energia do eletrão. Porém, podem 

também ocorrer interações de Bremsstrahlung (colisões radiativas). A radiação de travagem ou 

Bremsstrahlung, dá origem à perda de energia cinética através da emissão de radiação 

eletromagnética. [31] 

. 

4.1.4. Rotação e Translação 

Devido ao facto dos objetos físicos se poderem encontrar com orientações espaciais 

aleatórias, a definição geométrica de diversos volumes pode englobar rotações e translações. 

O movimento que um objeto realiza de um ponto ao outro, sem que ocorra rotação ou 

distorção, designa-se por translação. O referencial neste tipo de translações mantém-se fixo e apenas 

os vetores são transladados ou rodados.  

O movimento de um objeto ou sistema de coordenadas por um ângulo sobre um eixo fixo, 

define-se como uma rotação. Segundo teorema de Euler, uma rotação arbitrária pode ser 

parametrizada utilizando três parâmetros – ângulos de Euler. Utilizando matrizes de rotação nas quais 

estão presentes os ângulos de Euler é possível implementar rotações. [29] 

  

4.1.5. Superfícies Quadráticas 

O programa PENGEOM assume que todas as superfícies de limite são quadráticas, dadas 

pela equação implícita: 

             
                  

            
                     (11) 

A equação apresentada permite definir planos, esferas, cilindros, contes, etc. Com o intuito de 

facilitar a definição das geometrias, é possível especificar cada superfície quadrática a partir da sua 

equação da forma reduzida, que é dada por: 

            
     

     
                                              (12) 

onde os índices I1 a I5 podem tomar os valores de -1, 0 ou 1. 

A forma quadrática geral é obtida a partir da correspondência entre a forma reduzida e a 

aplicação das seguintes transformações: 

i. Uma expansão ao longo dos eixos é dada pelos fatores de escala a, b e c. A partir 

destes fatores, a equação quadrática escalada define-se como: 

            
 

 
 
 

    
 

 
 
 

    
 

 
 
 

   
 

 
                                         (13) 

ii. Como referido anteriormente, a rotação R(ω, θ, ϕ) é definida pelos ângulos de Euler 

ω, θ e ϕ. A rotação transforma um plano perpendicular ao eixo dos z num plano 
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perpendicular à direção com um ângulo polar θ e o azimutal ϕ. Quando a forma 

quadrática é simétrica em relação ao eixo dos z, o primeiro ângulo de Euler, ω não 

tem qualquer efeito. 

iii. Através das componentes do vetor t (tx. ty. tz) é realizada a translação. 

Assim sendo, uma superfície quadrática é completamente especificada pelos índices (I1, I2, I3, 

I4, I5), fatores de escala (a, b, c), ângulos de Euler (ω, θ, ϕ) e o vetor do deslocamento (tx. ty. tz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 – Superfícies quadráticas não planares reduzidas, com respetivos índices.Com igual 

perspetiva que para a esfera. Adaptado de [29] 
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Capítulo 5 

Materiais e Métodos 

O desenvolvimento deste trabalho decorreu, no Hospital Garcia de Orta, EPE, em Almada, 

onde foi realizado o estágio no serviço de Medicina Nuclear, no âmbito de controlo de qualidade e 

proteção radiológica.  

O presente trabalho consistiu numa avaliação de diversos aspetos cruciais para a 

compreensão da magnitude de exposição radiológica a que os profissionais, envolvidos no 

procedimento de pesquisa radioguiada do gânglio sentinela, estão envolvidos. O estudo foi dividido 

em três fases distintas, no que diz respeito a materiais e metodologias: 

Tema A – Controlo de Qualidade da Sonda Intraoperatória: Desenvolvimento de um conjunto 

de testes práticos, que permitem avaliar o desempenho funcional da sonda intraoperatória, disponível 

no serviço de Medicina Nuclear;  

Tema B – Dosimetria dos profissionais envolvidos no procedimento GS: Avaliação das doses 

recebidas por todos os profissionais envolvidos no procedimento, ou seja, profissionais do serviço de 

Medicina Nuclear, Bloco Operatório e Anatomia Patológica. 

Tema C – Simulação Monte Carlo: Simulação computacional com base no modelo de Monte 

Carlo, com o intuito de comparar os valores de dose recolhidos durante cada procedimento realizado, 

com os dados obtidos a partir da reconstituição computacional do procedimento.  

 

5.1. Tema A – Controlo de Qualidade da Sonda Intraoperatória 

Como referido no Capítulo 2, é fundamental assegurar o correto funcionamento e 

desempenho da sonda intraoperatória. Com o intuito de avaliar o desempenho da sonda 

intraoperatória e redigir uma norma de procedimentos (Anexo I), procedeu-se à realização de 

conjunto de testes físicos que permitem aferir a resposta da mesma perante uma fonte radioativa: 

 Sensibilidade de deteção; 

 Resolução Angular; 

 Resolução Espacial;  

 Linearidade. 

Para realizar os estudos de controlo de qualidade foi utilizada a sonda cirúrgica GAMMED IIB, 

EURORAD. Esta sonda permite localizar com elevada precisão os tecidos marcados com 

radiofármacos, que consequentemente emitem radiação gama. Trata-se de um equipamento valioso 

durante as excisões cirúrgicas dos tecidos radiomarcados, nomeadamente para a identificação de 
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gânglio linfático que captou o radiofármaco com afinidade para os tecidos linfáticos perto da 

superfície do corpo. [32]   

A sonda GAMMED IIB possui um conjunto de duas sondas de deteção (Figura 5.1), a sonda 

CdTe que foi desenvolvida para deteção de energias baixas (i.e. 
125

I, 
99m

Tc) e a sonda de cintilação 

CsI(Tl), sendo esta última para a deteção de energias elevadas (i.e. 
111

In, 
131

I).  

 

As características da sonda GAMMED IIB com sistema de deteção CdTe são apresentadas 

na Tabela 5.1, visto tratar-se da sonda que deteta a gama de energia que se pretende medir. 

Consiste numa sonda que apresenta uma elevada eficiência dos detetores no estado sólido 

que operam à temperatura ambiente sobre um pequeno volume, possui um sistema de leitura de 

saída (tanto digital como analógico) e os sistemas de deteção incorporam um pré-amplificador.[32] 

 

Foram também utilizadas diversas fontes do radionuclídeo Tecnécio – 99m (
99m

Tc), sendo 

este, o radioisótopo mais utilizado em Medicina Nuclear. Trata-se de um radioisótopo com  um tempo 

de semi-vida de cerca de 6horas, obtido a partir do estado metastável do Molibdénio (
99

Mo). [34] 

 
Tabela 5.1 – Características operacionais da sonda CdTe, da GAMMED IIB. Adaptado de [32] 

Parâmetro Especificações 

Cristal 4 x 4 x 2 cm 

Gama de energia 15 – 170 keV 

Eficiência do detetor 

 
125

I (27 – 35 keV) 

 
99m

Tc (140 keV) 

 

> 80% 

> 60% 

Temperatura de armazenamento + 1ºC a + 40ºC 

Temperatura de operação + 15ºC a + 40ºC 

Dimensões da sonda 

Comprimento = 105mm e Diâmetro= 11mm; 
Com uma ligeira inclinação para permitir 
um acesso fácil a certos tecidos. 
Colimador é parte integral da sonda. 

Peso 120g 

Humidade para boa operação 80% a 40ºC 

 

 
Figura 5.1 – Sonda intraoperatória GAMMED IIB, com respetivas sondas de deteção. A – sonda de 

deteção CdTe; B – sonda de cintilação CsI. Adaptado de [33] 

A 

B 
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O decaimento radioativo, por vezes, forma núcleos progenitores num estado energético 

(“excitado”), como acontece com o 
99

Mo (Figura 5.2). O núcleo passa do seu estado mais excitado 

para o estado de energia mais estável através de uma ou duas transições isoméricas. Estas 

transições ocorrem a partir da emissão de radiação eletromagnética, especificamente radiação gama. 

As transições isoméricas são precedidas pela captura eletrónica ou pela emissão de uma partícula α 

ou β (+ ou -). [34] 

 

O processamento dos dados recolhidos, assim como o tratamento estatístico dos mesmos, foi 

realizado com recurso ao programa Microsoft Office Excel 2007.  

 

5.1.1. Determinação da atividade do gânglio sentinela 

Antes de se proceder à realização dos testes de controlo de qualidade, foi necessário efetuar 

uma estimativa da atividade presente no gânglio sentinela. A atividade de uma amostra radioativa é o 

número de desintegrações por unidade de tempo. Para tal, foi efetuado um levantamento dos dados 

numa amostra de 16 pacientes. Assim, para se estimar o intervalo de atividade do GS, recorreu-se às 

imagens obtidas na pesquisa de gânglio sentinela, à atividade administrada, à hora em que o 

radiofármaco foi preparado e posteriormente administrado, bem como o resíduo remanescente da 

seringa. 

Nas imagens de pesquisa de gânglio sentinela, em projeção oblíqua e anterior, foram 

marcadas duas regiões de interesse (ROI), uma em torno do gânglio e outra em torno do local de 

injeção, através da estação de processamento Xeleris, GE®. A partir dessas duas ROI’s registou-se o 

número médio, máximo e total de contagens (kilo-contagens de atividade) presente em cada uma. 

Sabendo as contagens presentes no GS e a partir da proporcionalidade direta entre as contagens na 

região de administração e a atividade administrada, foi possível determinar a atividade presente no 

GS após administração do radiofármaco. Nos cálculos realizados, procedeu-se a uma normalização 

da atividade tendo em consideração o decaimento radioativo e o resíduo presente na seringa. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Esquema do decaimento radioativo do 
99

Mo, simplificado. Adaptado de [34] 
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5.1.2. Sensibilidade de deteção 

Como referido, no subcapítulo 2.1.2, o estudo da sensibilidade de deteção permite avaliar a 

relação existente entre o número de fotões que é detetado e o número de fotões que foi emitido pela 

fonte.[35] 

Para a execução deste teste preparou-se uma fonte de 
99m

Tc, com uma atividade aproximada 

à do GS que compreende o intervalo de atividade determinado anteriormente, uma vez que se 

pretende avaliar a sensibilidade da sonda em detetar os GS. A fonte foi colocada em frente do detetor 

da sonda CdTe e foi realizado o registo das contagens a várias distâncias da sonda, começando 

inicialmente a 1,0±0,1 cm progredindo até a uma distância máxima em que não é possível detetar um 

número significativo de fotões (Figura 5.3).   

 

No ensaio realizado para o estudo da sensibilidade, foi utilizada uma fonte de 
99m

Tc, com uma 

atividade igual a 133,00±0,02 µCi (4,92±0,02 MBq), num volume de 1 ml de soro. Com o intuito de 

avaliar o comportamento da sonda face a outro tipo de radioisótopo com gamas de energia distintas 

(Tabela 5.2), foi também realizado o teste de sensibilidade para a fonte selada de 
57

Co e 
137

Cs, com 

uma atividade igual a 600,00±0,02 µCi (22,20±0,02 MBq) e 141,40±0,02 µCi (5,23±0,02 MBq), 

respetivamente.  

 

5.1.3. Resolução Angular 

O estudo da resolução angular consiste em avaliar a variação da distribuição com a distância, 

devido à posição relativa entre a radiação de entrada e o detetor.  

Neste teste, utilizou-se uma fonte de 
99m

Tc, com atividade correspondente à utilizada na 

administração do radiofármaco, colocada a uma distância mínima da sonda de 5,0±0,1 cm até a uma 

distância máxima de 9,0±0,1 cm, de modo a obter-se uma melhor medição geométrica da 

sensibilidade angular. A sonda de deteção foi colocada numa posição fixa (0,0±0,1 cm) em relação à 

Tabela 5.2 – Características físicas dos radionuclídeos utilizados, nomeadamente picos máximos de 

energia. Adaptado de [37] 

Radionuclídeo Energia de Fotopico 

99m
Tc 140 keV 

57
Co 122 keV 

136
Cs 662 keV 

 

 
Figura 5.3 – Esquema da colocação da fonte de 

99m
Tc em frente à sonda de deteção. Adaptado de [35] 
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fonte (Figura 5.4.). Com recurso a um suporte angular, desenvolvido especificamente para este teste, 

foram adquiridas contagens para diferentes ângulos entre -90º e 90º.  

 

Neste ensaio foi utilizada uma fonte de 
99m

Tc, com uma atividade de 697,00±0,02 µCi 

(25,79±0,02 MBq), num volume de 1ml de soro. Neste estudo foram também utilizadas as fontes de 

57
Co e 

137
Cs com gamas de energia distintas do 

99m
Tc, para verificar o comportamento da sonda 

perante as mesmas. As fontes utilizadas neste ensaio foram as mesmas fontes seladas utilizadas 

anteriormente. 

 

5.1.4. Resolução espacial  

A resolução espacial reflete a capacidade da sonda, em diferenciar a atividade do GS da 

atividade da região de administração do radiofármaco. [15] Para a realização deste estudo, foi criado 

um fantoma experimental conforme apresentado na Figura 5.5. O fantoma consiste num recipiente de 

polipropileno (evita a contribuição dos fotões difusos), com cerca de 25,0±0,1 cm de diâmetro e 

14,0±0,1 cm de altura contendo água. No topo do recipiente foi posicionada uma régua acrílica, com 

escala milimétrica, que permitiu realizar o varrimento da sonda sobre a superfície de água. No fundo 

do recipiente foi fixa uma régua acrílica, que possibilitou o posicionamento das duas fontes utilizadas, 

de modo a estudar a capacidade da sonda em identificar de forma separada a atividade do ponto de 

injeção (PI) e do GS (Figura 5.6). O radioisótopo 
99m

Tc, em ambas as fontes, foi colocado dentro de 

dois pequenos cilindros acrílicos, adaptados de pipetas Pasteur de plástico, num volume de 1 ml 

(volume igual ao administrado no procedimento de pesquisa de gânglio sentinela). A atividade 

presente em ambas as fontes corresponde, respetivamente, aos valores da gama de atividades 

determinado no subcapítulo 5.1.1. Inicialmente, o presente ensaio havia sido realizado com recurso a 

duas seringas com volume de 0,5 ml. Contudo, durante a realização do mesmo, constatou-se que o 

êmbolo da seringa criava atenuação da radiação, razão pela qual se adaptou o procedimento para a 

pipetas de Pasteur. 

 
 
Figura 5.4 – A imagem à esquerda, corresponde ao esquema da colocação da fonte de 

99m
Tc em frente 

à sonda de deteção. Adaptado de [35]. Por sua vez, a imagem à direita, representa o posicionamento 

real da fonte em relação à sonda, desviada com um ângulo de 30º.  
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O varrimento da sonda sobre a superfície de água foi efetuado em passos de 5±1 mm, em 

que a superfície da água se encontrava a uma altura mínima de 6,3 cm. A distância entre a superfície 

da água e fonte do PI era de 1,0±0,1 cm, enquanto a distância entre a fonte do GS era de 2,0±0,1 cm. 

Durante os ensaios, as fontes eram separadas por uma distância de entre 3,0±0,1 cm e 6,0±0,1 cm, 

sendo que a fonte da região de administração permanece sempre fixa.  

 

 

A atividade inicial utilizada neste estudo para a fonte correspondente ao PI foi de 1,54±0,02 

mCi (56,98±0,02 MBq) e para a fonte do GS foi de 180,00±0,02 µCi (6,66±0,02 MBq), considerando 

que ambas as fontes se encontravam separadas por uma distância de 3,0±0,1 cm. Para as restantes 

distâncias, as fontes mantiveram-se as mesmas, tendo-se em consideração o decaimento ocorrido 

durante todo o procedimento. Nas últimas medições realizadas, para uma distância entre as fontes de 

6,0±0,1 cm, a atividade correspondente à região de administração e ao GS foram, respetivamente, 

1,32±0,02 mCi (48,80±0,02 MBq) e 154,38±0,02 µCi (5,71±0,02 MBq). 

 

 
Figura 5.7 – Esquema de ilustração do arranjo utilizado no estudo da resolução espacial, representado 

o PI e o GS, separados por uma dada distância d. Adaptado de [15]. 

 

 
 

Figura 5.6 – Fantoma composto pelo recipiente 

de polipropileno, régua acrílica que permite 

controlar o deslocamento da sonda sobre a 

superfície da água e régua fixa que contém as 

duas fontes pontuas representativas da região 

de administração e GS. 

 

 
 
Figura 5.5 – Arranjo preparado para a realização 

do estudo de resolução espacial, no qual está 

presente a sonda intraoperatória, o recipiente do 

fantoma e o suporte utilizado para o varrimento 

da sonda sobre a superfície de água.  
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De modo a compreender qual a influencia das várias distâncias do varrimento, realizou-se 

posteriormente com as mesmas fontes iniciais um varrimento da sonda, com passos de 1,0±0,1 cm, 

sobre a superfície da água.  

 

5.1.5. Linearidade 

O estudo da linearidade pretende avaliar o comportamento da sonda intraoperatória perante o 

decaimento radioativo de uma fonte, ou seja, avaliar a resposta do detetor à diminuição do fluxo de 

radiação. [36] 

Neste ensaio foi utilizada uma fonte do radioisótopo 
99m

Tc de 140,00±0,02 µCi 

(5,18±0,02MBq), num volume de 1 ml de soro (atividade dentro da gama de valores do GS). As 

medições foram realizadas para as distâncias de 1,0±0,1 cm, 2,0±0,1 cm, 3,0±0,1 cm e 4,0±0,1 cm, 

com um intervalo de 1h entre cada conjunto de medições. 

 

O decaimento radioativo é um processo aleatório e, por consequência, ocorrem flutuações 

aleatórias na medição das contagens ou taxas de contagens obtidas do decaimento da 

radioatividade. Por esta razão, ao utilizar-se uma sonda intraoperatória para medir repetidamente 

contagens ou taxas de contagens de uma dada atividade do radionuclídeo, obter-se-á um valor 

distinto para cada medição. Neste caso, se a medição é realizada com uma amostra radioativa e 

obtém-se N contagens, é aconselhável determinar o desvio padrão (σ) do número de contagens 

obtidas. O desvio padrão consiste na raiz quadrada do número de contagens obtido. [17] 

           (14) 

Em todos os ensaios realizados, foi também realizado o cálculo da média das contagens 

obtidas.  

 

5.2. Tema B – Dosimetria dos profissionais envolvidos no procedimento GS 

O estudo referente à dosimetria dos profissionais envolvidos no procedimento de pesquisa 

radioguiada foi desenvolvido de duas formas distintas, ou seja, numa fase inicial a radiação emitida, 

após administração do radiofármaco, foi medida a partir da utilização de um detetor de Geiger- Müller 

(GM) acoplado a um monitor portátil de medição de radiação e, posteriormente, foi aplicada uma 

monitorização dosimétrica individual com recurso a dosímetros de corpo inteiro e de extremidades. 

 

i) Detetor Geirger - Müller 

O detetor (ou contador) Geiger – Müller permite detetar a presença de radiações ionizantes, 

como partículas com carga elétrica e fotões. Contudo, não possibilita a medição da energia das 

partículas, realizando apenas a “contagem” do número de partículas que lhe chegam.[38]  

O detetor GM (Figura 5.8) é constituído por um cilindro metálico fechado, sendo uma das 

extremidades fechada com uma fina pelicula que consiste na janela do detetor, região por onde 

entram as partículas que serão detetadas. Entre o fio central (ânodo) e o corpo cilindro (cátodo) do 
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detetor GM, preenchido com uma mistura gasosa, é aplicada uma diferença de potencial. No 

momento em que a radiação entre no detetor, o gás é ionizado, dando origem a um sinal elétrico.[38]  

 

No momento em que uma partícula eletricamente carregada ou um fotão entra no detetor GM, 

pode ionizar as moléculas de gás, dando origem a pares ião-eletrão. Por ação do campo elétrico 

aplicado ocorre a separação desses pares, em que os iões são conduzidos para o cátodo e os 

eletrões para o ânodo. Durante este processo, os eletrões podem ganhar energia cinética suficiente 

para provocar ionizações secundárias durante o seu processo até ao ânodo, originando um processo 

de multiplicação de cargas.[38] 

Para a realização das medições, utilizou-se um monitor de taxa de dose portátil LB 123 UMo 

da Berthold®, que possui acoplada um detetor de taxa de dose LB 1236-H10 (Figura 5.9). Este 

detetor permite realizar medições entre 50 nSv/h – 10 mSv/h, para uma gama de energias de 30 keV 

– 1.3MeV. 

 

 

ii) Dosímetros de Termoluminescência (TLD) 

O procedimento de registo de dados com recurso a dosímetros é destinto do utilizado no 

detetor GM. Os dosímetros utilizados dispõem do sistema de termoluminescência (TLD – 

Thermoluminescent Dosimetry). Este sistema baseia-se na capacidade que determinados materiais 

dispõem em absorver a energia proveniente de um campo de radiação incidente e, posteriormente, 

reemitir essa energia sob a forma de fotões visíveis (luz), quando a temperatura do material é 

superior a ~300ºC. [43] 

 
Figura 5.9 – Detetor de taxa de dose LB 1236-H10. Adaptado de [39] 

 
Figura 5.8 – Esquema geral da constituição interna do detetor Geiger – Muller. Adaptado de [40] 
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O termo “termoluminescência” provém da capacidade dos eletrões que se encontram nos 

estados metastáveis, após o aquecimento da temperatura, ganharem energia suficiente para 

passarem para níveis de energia menor, sob a forma de emissão de luz. No momento em que a luz é 

emitida, torna-se diretamente proporcional à energia absorvida, o que permite a utilização deste tipo 

de materiais como dosímetros de radiações ionizantes. A determinação da dose de radiação 

absorvida pelo material é efetuada a partir da medição da luz emitida.[43] 

Os materiais usualmente utilizados nos dosímetros TLD’s são Fluoreto de Lítio dopado com 

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

(LiF:Mg,Cu,P) e Tetraborato de Lítio (Li2B2O7). Estes possuem características equivalentes aos 

tecidos moles do corpo humano, nomeadamente em termos de número atómico, o que permite que a 

absorção de energia da radiação seja semelhante. Outro tipo de material utilizado em conjunto com 

um dos anteriores é o Sulfato de Cálcio dopado com Disprósio (CaSO4:Dy), Óxido de Alumino dopado 

com Carbono (Al2O3:C) e o Fluoreto de Cálcio (CaF2), que apresenta uma elevada sensibilidade, o 

que permite medir baixas doses de radiação ionizante.[43] 

 

Entre Maio e Setembro de 2012, foram submetidos a pesquisa axilar do gânglio sentinela, 44 

pacientes foram estudadas para determinar a exposição da radiação dos profissionais, sendo que 

dessa amostra 22 eram pacientes internas ao HGO e 22 provenientes de instituições externas do 

HGO. Antes de ser realizado qualquer contato com as pacientes para recolha de dados, foi 

necessário requerer um consentimento informado para a realização do mesmo (anexo II).  

Para cada procedimento realizado, os tempos de duração de administração, pesquisa da 

projeção na pele do GS radiomarcado, cirurgia e análise anatomopatológica do GS foram registados. 

Durante a realização do estudo, foi administrado, em média, em cada pesquisa de gânglio sentinela 

~2,30±0,02 mCi (85,10±0,02 MBq) do radiofármaco nanocolóides de albumina marcados com 
99m

Tc, 

num volume de 1 ml a 91% das pacientes que efetuaram administração 24 h antes da cirurgia. Da 

amostra total estudada, 4 (9%) pacientes foram injetadas no mesmo dia que a cirurgia se realizou, 

porém esses casos tratavam-se de pacientes externas ao HGO. De acordo com as Guidelines 

europeias e o Manual de Protocolos Clínicos do serviço de Medicina Nuclear do HGO, a atividade 

média administrada encontra-se dentro dos limites de atividade recomendados, sendo de 2,40±0,02 

mCi a 3,00±0,02 mCi.[41][42] 

Da amostra total, das 22 pacientes proveniente do internamento do HGO, apenas 15 

realizaram cirurgia pelo serviço de ginecologia. Durante a fase de operação, as pacientes eram 

sujeitas a um de dois procedimentos padrão, mastectomia
5
 ou cirurgia conservadora (tumorectomia 

ou quadrantectomia
6
 da mama). Neste período de estudo ocorreram 8 mastectomias e 8 cirurgias 

conservadoras, tendo em consideração que uma das pacientes teve intervenção em ambas as 

mamas. Em média, cada cirurgia teve um tempo de duração de ~2h, dependendo do processo 

extração do tumor, tempo de resposta do resultado da análise anatomopatológica do GS e 

consequente resultado.  

                                                        
5
 Mastectomia – remoção completa da mama. 

6
 Quandrantectomia – remoção de um quadrante da mama. 
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Os procedimentos de análise de GS, realizados no serviço de Anatomia Patológica, 

correspondem apenas às cirurgias realizadas pelo serviço de ginecologia, ou seja, foram estudados 

durante todo o estudo 15 GS. 

 

5.2.1 Controlo dosimétrico com o detetor Geiger - Müller 

Nesta fase do trabalho pretende-se avaliar a exposição da radiação dos profissionais 

envolvidos no procedimento do gânglio sentinela, tanto nos serviços de Medicina Nuclear, como do 

Bloco Operatório e Anatomia Patológica. Com base no artigo de STRATMANN et al (1999) [48], a 

avaliação da exposição da radiação foi desenvolvida a partir da utilização de um contador Geiger – 

Müller (calibrado a 6/10/2011 pelo Laboratório de Metrologia das Radiologias Ionizantes, do IST/ITN) 

para efetuar a avaliação das possíveis taxas de dose às quais os profissionais poderão estar sujeitos.  

Para cada paciente foram obtidas 2 taxas de dose (abdómen e mãos) a 4 distâncias 

diferentes (3,0±0,5; 30,0±0,5; 100,0±0,5, 120,0±0,5 cm) (Figura 5.10). Assumindo que as posições 

dos profissionais, durante os procedimentos, se mantêm constantes, foram calculadas as doses de 

radiação para cada profissional envolvido. As únicas correções efetuadas nos cálculos realizados 

foram relativas à radiação de fundo (<0,20±0,03 µSv.h
-1
), não sendo considerado o decaimento físico, 

alterações da distribuição radioativa ou excreção durante a exposição.   

 

5.2.1.1  Serviço de Medicina Nuclear 

O procedimento do gânglio sentinela tem início no serviço de Medicina Nuclear, a partir da 

injeção do radiofármaco na paciente para a realização da pesquisa de gânglio sentinela. Assim 

sendo, com o intuito de simular a exposição à qual o médico que administra o radiofármaco poderá 

estar exposto, realizou-se uma avaliação após a administração do radiofármaco a uma distância de 

3,0±0,5 cm e 30,0±0,5 cm do paciente, distâncias estas que correspondem às mãos do médico e à 

região precordial, respetivamente. As medições foram também repetidas após a pesquisa subcutânea 

do GS. Nesta fase do procedimento o médico encontra-se posicionado lateralmente à paciente, tanto 

no momento de administração do radiofármaco como quando é realizada a pesquisa do GS com a 

sonda intraoperatória (Figura 5.11).  

A            B  
Figura 5.10 – Representação da medição da taxa de dose com o contador GM. A – Distância mínima de 

3,0±0,5 cm. B – Distância máxima de 120±0,5 cm. 
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A administração, consiste na injeção do radiofármaco na região peri-areolar dos 4 quadrantes 

mamários, enquanto a pesquisa da projeção na pele do GS é realizada inicialmente com o auxílio da 

câmara gama, que faculta a localização do GS e posteriormente é realizada a confirmação dessa 

localização com recurso à sonda intraoperatória. Em média, cada etapa desta fase do procedimento 

dura entre 2 min e 4 min. 

 

5.2.1.2. Bloco Operatório 

No dia seguinte, após a administração do radiofármaco, a paciente é encaminhada para o 

Bloco Operatório, em que operação é executada pela equipa de médicos do serviço de Ginecologia 

ou de Cirurgia do HGO, sendo que para o referido estudo foram apenas consideradas as 

intervenções da equipa ginecológica. Nesta fase do procedimento efetuaram-se medições em relação 

à paciente, antes e após a operação cirúrgica. Assim sendo, as medições que foram realizadas a: 

3,0±0,5 cm (mãos) e 30,0±0,5 cm (região precordial), de modo a simular a exposição à qual o médico 

poderá estar exposto; 100,0±0,5 cm (região precordial) para simular a exposição do médico 

anestesista; e a 120,0±0,5 cm (região precordial), cuja distância corresponde à posição da enfermeira 

instrumentista. Dentro da sala operatória, a distribuição dos profissionais é a seguinte (Figura 5.12): 

- Médico-Ginecologista e assistente encontram-se do lado da mama que é portadora do 

tumor; 

- Médico anestesista intervém directamente no início e no fim da cirurgia e fica posicionado à 

cabeceira da mesa operatória; 

- Enfermeira instrumentista encontra-se posicionada junto aos membros inferiores da 

paciente, no lado oposto da mama que irá ser intervencionada. 

A          B  
Figura 5.11 – A – Administração do radiofármaco pelo médico do serviço de Medicina Nuclear.  

B – Pesquisa subcutânea do gânglio sentinela. 
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No momento em que a paciente dá entrada na sala de operação, procede-se à anestesia 

geral da mesma. De seguida o cirurgião administra o corante vital (azul patente) e, por fim, inicia-se a 

cirurgia propriamente dita. Numa primeira fase começa-se com a incisão que possibilita a pesquisa do 

GS (Figura 5.13). Após extraído o GS, o mesmo é levado para o serviço de Anatomia Patológica e, no 

mesmo instante, procede-se à remoção do tumor, seja por método de mastectomia ou cirurgia 

conservadora. O resultado da análise anatomopatológica é comunicado ao médico Ginecologista 

ainda durante o decorrer da cirurgia, de modo a possibilitar o esvaziamento axilar da paciente caso o 

resultado seja positivo.  

 

5.2.1.3.  Anatomia Patológica 

Visto o GS ser analisado no serviço de Anatomia Patológica, após a sua remoção durante a 

cirurgia, é necessário também simular a exposição a que anatomopatologista está sujeito. Para tal, 

foram efetuadas medições correspondentes à distância das mãos e da região precordial.  

No momento em que o GS chega ao laboratório de Anatomia Patológica, este é pesado e 

medido, sendo de seguida realizada a disseção da gordura associada ao gânglio até se isolar 

completamente o GS. Após o isolamento do GS, realizam-se medições do mesmo e confirma-se a 

coloração azul na cápsula. De modo a dar-se inicio à análise anatomopatológica do GS, efetua-se a 

bisseção do gânglio.  

 
Figura 5.13 – Incisão realizada na zona axilar, seguida da pesquisa radioguiada do GS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 5.12 – Esquema da Sala de Operação, onde é realizada a cirurgia da mama, com respetiva 

distribuição dos principais intervenientes.   

 

Sala de Operação 

Paciente 

Enf, Instrumentista 

Anestesista 

Ginecologista 

(Principal) 

Ginecologista 
(Assistente) 
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Com as duas superfícies ganglionares expostas, efetua-se o raspado citológico com uma 

lâmina de bisturi. O raspanço presente na lâmina do bisturi é depositado numa lâmina de vidro e 

efetua-se o esfregaço citológico, com fixação em álcool a 90%. Por fim, realiza-se a coloração 

Hematoxilina - Eosina. 

Partindo do pressuposto que o GS não entrou em contacto com nenhuma superfície 

contaminada, é levado para a centrifugação, com adição do soluto lynorac. Após se obter a solução, 

esta é pipetada numa dada proporção e distribuída por tubos de ependorf. Um dos tubos preparados 

é colocado no equipamento de osna e amplificado, de modo a obter-se uma análise de possíveis 

micrometástases presentes no GS. 

De entre as técnicas aplicadas, o médico Patologista está em contacto direto com o gânglio 

no momento em que se processa a preparação da coloração com Hematoxilina - Eosina, sendo um 

processo de realização relativamente rápida (2-5 minutos).  

 

5.2.2. Controlo dosimétrico com os dosímetros TLD 

O estudo realizado com o recurso aos dosímetros TLD foi aplicado no procedimento de 

administração do radiofármaco e no decorrer a cirurgia radioguiada. Tornou-se evidente, a partir de 

uma observação prévia, que os profissionais que estão mais expostos à radiação durante o 

procedimento da pesquisa radioguiada do GS é o médico de Medicina Nuclear e o Médico-

Ginecologista, representando assim, o máximo risco de exposição para qualquer outra pessoa 

presente na sala. O estudo com os dosímetros foi aplicado em 23 administrações e marcações, e 5 

cirurgias. 

O controlo dosimétrico foi realizado com um dosímetro de corpo inteiro e um dosímetro de 

extremidades (anel), tanto nos médicos do serviço de Medicina Nuclear, bem como nos médicos-

médicos ginecologistas. No serviço de Medicina Nuclear, os médicos utilizaram sempre ambos os 

dosímetros durante o procedimento de administração. Contudo, no Bloco Operatório, os médicos 

ginecologistas apenas utilizaram durante toda a cirurgia o dosímetro de corpo inteiro, sendo o 

dosímetro de anel utilizado apenas antes de iniciarem o procedimento cirúrgico, ou seja, no momento 

em que foi necessário realizar marcações dermatográficas e administração do marcador azul patente. 

A razão pela qual os médicos ginecologistas não utilizaram o dosímetro de anel durante toda a 

cirurgia deve-se à aplicação das técnicas assépticas.   

De acordo com as novas publicações do Projeto ORAMED, os médicos de Medicina Nuclear 

utilizaram o dosímetro de extremidades no 2º dedo da mão não dominante, ou seja, a mão que não é 

utilizada para manusear tanto a seringa como a sonda intraoperatória. Em relação à utilização do 

dosímetro de extremidades pelos médicos ginecologistas, com base no estudo bibliográfico realizado, 

decidiu-se também utilizar no 2º dedo da mão não dominante como o local indicado para a utilização 

do dosímetro de anel. [44][45][46] 
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5.3. Tema C – Simulação Monte Carlo 

Nesta fase do trabalho, pretende-se simular a dose de radiação absorvida tanto pelo médico 

de Medicina Nuclear, como pelo médico ginecologista durante o procedimento de pesquisa 

radioguiada do GS, através da simulação de Monte Carlo aplicada pelo software PENELOPE 

2011.[29] Assim sendo, foram desenvolvidas duas simulações, uma referente ao processo de 

administração e outra à cirurgia. 

 

5.3.1. Criação da geometria 

Para desenvolver a simulação, foi necessário inicialmente definir a geometria que melhor se 

aproximava do cenário real. Para tal recorreu-se a informação antropométrica, ou seja, medidas reais 

(em cm) de cada segmento do corpo humano feminino e masculino, de modo a criar uma estrutura 

geométrica o mais próximo do real. As medidas utilizadas são apresentadas na Tabela 5.3.   

 

Na geometria definiu-se a paciente deitada sobre a cama (Figura 5.14), de acordo com a 

posição utilizada usualmente, ou seja, deitada com os braços abertos com um ângulo de ~90º (Figura 

5.15). Junto à paciente definiu-se o médico de pé, posicionado lateralmente à paciente, de forma 

perpendicular à mesma (Figura 5.16). Os membros superiores do médico estão fletidos, criando um 

ângulo de curvatura entre o braço e o antebraço de 90º.    

 

Tabela 5.3 – Medidas antropométricas do Homem e Mulher. Adaptado de [47] 

Membro Homem (cm) Mulher (cm) Membro Homem (cm) Mulher (cm) 

Comprimento da perna 116.2 82.4 
Circunferência do 

peito 
- 90.9 

Comprimento da cintura - 104.1 
Circunferência da 

cintura 
- 71.2 

Comprimento do 

antebraço 
39.4 32.4 Circunferência da coxa 67.4 57.7 

Comprimento do braço - 44.6 Circunferência do 

joelho 
42.9 37.8 

Comprimento da cabeça 23.4 19.6 Circunferência da 

perna 
41.4 - 

Comprimento do tronco 70.0 - Circunferência dos 

bíceps 
35.1 29.3 

Largura dos ombros 19.0 - 
Circunferência dos 

bíceps fletidos 
36.9 - 

Amplitude da anca 89.0 - 
Circunferência do 

braço 
32.7 - 

Amplitude da cabeça - 16.8 
Circunferência da 

cabeça 
60.2 57.2 

Amplitude torácica 102.9 - Distância dos olhos ao 

queixo 
13.1 12.6 

Amplitude do peito 36.7 - Distância da cintura 

aos olhos 
86.9 79.5 

Amplitude dos ombros - 29.0 Distância do chão aos 

ombros 
157.3 134.5 

Circunferência do 

pescoço 
41.9 39.7 Profundidade do Tórax  28.2  
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A geometria foi definida num ficheiro de entrada desenvolvido no bloco de notas, com a 

extensão .geo. Este ficheiro dispõe de todas as superfícies geométricas definidas de acordo com a 

estrutura que se pretende criar. As formas geométricas, que constituem as superfícies quadráticas 

utilizadas nesta geometria foram: 

- Cilindro: para simular os membros superiores e inferiores e o pescoço; 

- Esfera: para simular as mamas, o gânglio e as mãos; 

- Paralelepípedo: para criar o tronco. 

As superfícies quadráticas definidas para a paciente contêm como eixo de orientação 

principal o eixo dos yy, o que em determinadas superfícies definidas não foi possível aplicar a forma 

reduzida para a definição das mesmas, devido à definição da expansão da superfície pelos fatores de 

escala. Em relação à definição da translação, visto tratar-se de uma estrutura transladada de acordo 

com o eixo dos yy, foi necessário definir o vetor de deslocamento de acordo com esse mesmo eixo 

(Figura 5.17). Por sua vez, as superfícies quadráticas e respetivas transladações definidas para o 

médico, têm como eixo de orientação o eixo dos zz. 

 
Figura 5.16 – Ilustração da geometria criada em 3D. Nesta imagem pode visualizar-se o 

posicionamento do médico em relação à paciente.  

 

 
Figura 5.15 – Ilustração da posição da 

paciente sobre a mesa. 

 

 
Figura 5.14 – Geometria definida para a 

representação da paciente deitada sobre a cama, com 

vista perpendicular, orientação do eixo dos xx. A lilás 

está definido o corpo da paciente deitado sobre a 

mesa (a azul). Na imagem, pode-se visualizar a região 

de absorção do radiofármaco, definido a laranja. 
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 O modelo base da geometria construída serviu tanto para simular a administração do 

radiofármaco como a cirurgia, pois em ambas as fases do procedimento a paciente encontra-se 

deitada de forma semelhante e a disposição do médico face à paciente é idêntica, o que permite 

utilizar a mesma geometria.  

De modo a simular a dose absorvida por cada profissional, escolheu-se a pele como material 

homogéneo de cada superfície criada. Antes da atribuição do material na superfície quadrática 

correspondente, foi necessário criar um ficheiro com extensão .mat para cada material pretendido. 

Cada ficheiro foi criado a partir do executável material.exe, que está incluído na pasta simulação do 

software.  

Considerando como a principal fonte de radiação a mama onde foi injetado o radiofármaco, 

esta dividiu-se em duas camadas, uma camada mais externa e uma camada interna. A camada 

externa é composta por pele, tratando-se da derme. Por sua vez, a camada interna é composta por 

água, uma vez que o composto do radiofármaco é uma mistura de soro (eluído de 
99m

Tc) que marca 

nanocolóides de albumina. No momento da simulação, a água foi definida com a gama de energia do 

99m
Tc, ou seja, 140 keV. O material atribuído às superfícies definidas para representar a mesa foi o 

polímero PMMA (polimetilmetacrilato), visto tratar-se de um material utilizado nas mesas de cirurgia. 

A principal diferença entre as duas simulações criadas é a definição do GS na simulação 

referente ao procedimento da cirurgia. Nessa simulação, foi definido um corpo esférico na 

proximidade da região axilar, composto por água (representante do radiofármaco). O GS foi definido 

juntamente com a mama como uma fonte de radiação pontual.  

Por vezes, existem pacientes que são portadoras de cancro em ambas as mamas, o que 

requer a realização da pesquisa radioguiada em ambas as regiões axilares da paciente. De modo a 

simular estes casos, foi também criado uma geometria que considera a existência de dois gânglios 

sentinelas em cada região axilar e respetivas regiões de adminstração. 

 

 

 

Figura 5.17 – Excerto do ficheiro de entrada da geometria, onde é apresentada a definição de uma 

superfície quadrática em forma de cilindro.   

 

Definição da superfície 

quadrática 

 

Definição da transladação  

da superfície  

 Definição do corpo 

composto pela superfície 

definida 
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5.3.2. Criação da simulação 

Após terminada a descrição da geometria, procedeu-se à definição dos parâmetros 

fundamentais para a aplicação da simulação. Para tal, criou-se um ficheiro “input” que contém a 

informação referente à fonte que emite a radiação, os materiais constituintes da geometria, assim 

como as características da distribuição da dose de radiação. O ficheiro criado terá associado a 

extensão .in (Figura 5.18).  

 

Inicialmente começou-se por definir a fonte de radiação. Assim sendo, definiu-se o tipo de 

partículas (SKPAR) que seria utilizado. Neste caso em concreto definiu-se fotões e qual o tipo de 

fonte que era considerada. Tratando-se de uma simulação que utilizada 
99m

Tc como fonte de radiação, 

considerou-se uma fonte monoenergética com a energia inicial de 140 keV (SENERG). De seguida, 

foi necessário definir a posição (em coordenadas) de cada fonte externa (SPOSIT), bem como qual o 

corpo que contém a fonte (SBODY). Em torno da fonte de radiação foi necessário definir uma “caixa”, 

de modo a restringir a região de interesse da radiação, visto tratar-se de uma fonte isotrópica 

volúmica (SBOX). Na definição da fonte foi também necessário caracterizá-la de acordo com a 

abertura da fonte (SCONE), em termos de ângulos polar, azimutal e angular, sendo considerada uma 

fonte isotrópica e volúmica.  

Posteriormente, procedeu-se à definição dos materiais utilizados, através da descrição dos 

parâmetros relativos aos mesmos, tais como nome atribuído ao material (MFNAME), valores de corte 

para a energia de absorção (MSIMPA), dispersão elástica, energia de corte para colisões inelásticas e 

radiação de travagem.  

Por fim, definiu-se a geometria já desenvolvida através da atribuição dos parâmetros relativos 

à mesma. Esta fase consistiu apenas em definir o nome do ficheiro da geometria implementada 

(GEOMFN). De modo a recolher toda a informação referente à simulação criada, foi necessário, de 

seguida, definir um ficheiro de “output”, onde se coleta informação sobre a dose absorvida. Para tal, 

 
Figura 5.18 – Excerto do ficheiro “input”, onde são definidos todos os parâmetros fundamentais para 

a simulação.   

Parâmetros da 
fonte 

Parâmetros do 
material 

Parâmetros da 
geometria 

Ficheiro  

output 
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foi necessário definir as coordenadas sobre as quais a dose se distribui (GRIDX, GRIDY e GRIDZ) e 

qual o número de bins (GRIDBN) em que o volume se divide, de acordo com as coordenadas. 

 

Após decorrida cada simulação, procedeu-se ao cálculo da dose de radiação absorvida tendo 

em consideração a atividade que foi administrada. Sabendo a densidade do material que se pretende 

avaliar a absorção e a energia depositada, obtém-se a dose expressa em eV.g
-1

partículas
-1

. Com o 

intuito de saber a dose de radiação que foi absorvida por unidade partícula, foi necessário converter o 

valor para Gy.partículas
-1

, o que requer a realização de uma normalização, tendo em consideração 

que 1 Gy=1 J/Kg. Sabendo que a taxa de dose absorvida é expressa em Gy.s
-1

, é necessário 

multiplicar a atividade administrada pela probabilidade de emissão do radionuclídeo em causa (
99m

Tc). 

Após obter-se o valor de dose absorvida, o mesmo foi convertido para Sv.s
-1

, em termos da dose 

equivalente. 
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Capítulo 6 

Apresentação dos Resultados 

No presente capítulo são apresentados todos os resultados obtidos considerados relevantes 

para atingir os objetivos associados a este trabalho. Tal como descrito no capítulo anterior, os 

resultados são apresentados de acordo com o tema em que estão inseridos. 

 

6.1. Tema A – Controlo de Qualidade da Sonda Intraoperatória 

6.1.1.  Determinação da atividade do gânglio sentinela 

De acordo com a informação recolhida a partir das imagens obtidas na pesquisa de gânglio 

sentinela, atividade administrada, hora em que o radiofármaco foi preparado e posteriormente 

administrado, bem como o resíduo remanescente da seringa, foi possível determinar o intervalo de 

atividade do GS (Gráfico 6.1). Com recurso à imagem oblíqua, determinou-se que o valor mínimo de 

atividade presente no GS é de aproximadamente 0,11±0,02 mCi, enquanto o valor máximo foi 

determinado a partir da imagem anterior, sendo o valor correspondente de aproximadamente 

0,18±0,02 mCi. 

 

De acordo com os cálculos efetuados (Tabela 6.1), pode-se constatar que a atividade máxima 

administrada para a realização do procedimento de pesquisa do GS, foi de 2,31 mCi. Constatou-se 

também a atividade presente no GS corresponde a cerca de 8% da atividade administrada no PI.  

 
Gráfico 6.1 – Representação gráfica da atividade presente no GS. Na imagem à esquerda está 

representada a atividade mínima obtida a partir da imagem oblíqua da pesquisa de gânglio sentinela. 

Na imagem à direita encontra-se representada a atividade máxima calculada de acordo com os dados 

obtidos na imagem anterior. 

0,11 mCi 

2,31 mCi 

Atividade Mínima 

PI 

GS 
0,18 mCi 

2,30 mCi 

Atividade Máxima 

PI 

GS 
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6.1.2.  Sensibilidade de deteção 

No estudo da sensibilidade de deteção foram efetuadas medições para um intervalo de 

distância entre 1 cm a 26 cm, com uma fonte de 
99m

Tc, de atividade 133±0,02 µCi (4,92±0,02 MBq). A 

distância de 1 cm é considerada a distância mínima a que a fonte deve ser colocada em frente à 

sonda. Por sua vez, a distância de 26 cm foi considerada a distância máxima a que se deve efetuar 

medições, visto que a partir dessa distância a sonda não consegue captar fotões suficientes. Tendo 

em consideração a ocorrência de flutuações aleatórias nas contagens, efetuou-se um conjunto de 4 

medições para o mesmo intervalo de distâncias, estando o valor médio das mesmas apresentado no 

Gráfico 6.2.  

 

 

 
Gráfico 6.2 – Representação gráfica da sensibilidade de deteção da sonda intraoperatória 

com a variação da distância entre a fonte de 
99m

Tc e a sonda intraoperatória.  

0,0 

500,0 

1000,0 

1500,0 

2000,0 

2500,0 

0 5 10 15 20 25 30 

C
o

n
ta

ge
n

s/
se

g 

Distância (cm) 

Sensibilidade de Deteção 

Sensibilidade 

Tabela 6.1 – Valores dos cálculos efetuados para a determinação da atividade presente no GS.  
Im

a
g

e
m

 O
b

li
q

u
a
 

Atividade 

Adm. (mCi) 

Contagens ROI 

PI            GS 

Atividade 

GS (mCi) 

Im
a
g

e
m

 A
n

te
ri

o
r 

Atividade 

Adm. (mCi) 

Contagens ROI 

PI            GS 

Atividade 

GS (mCi) 

1,79±0,02 570,95 44,35 0,14±0,02 1,79±0,02 754,61 60.84 0,14±0,02 

0,64±0,02 264,33 93,72 0,36±0,02 0,64±0,02 247,86 96,08 0,25±0,02 

1,89±0,02 718,46 137,12 0,36±0,02 1,89±0,02 779,05 110,34 1,89±0,02 

2,17±0,02 1093,62 35,5 0,07±0,02 2,17±0,02 1322,59 43,52 0,07±0,02 

2,38±0,02 836,46 53,58 0,15±0,02 2,38±0,02 1295,78 68,27 0,13±0,02 

1,53±0,02 278,44 3,64 0,02±0,02 3,12±0,02 1053,6 105,69 0,31±0,02 

3,18±0,02 670,61 28,68 0,14±0,02 3,18±0,02 1358,33 225,13 0,53±0,02 

2,32±0,02 670,61 3,64 0,01±0,02 2,32±0,02 1739,6 48,93 0,07±0,02 

2,60±0,02 549,97 4,71 0,02±0,02 2,01±0,02 742,26 18,32 0,05±0,02 

2,66±0,02 632,75 39,67 0,176±0,02 2,66±0,02 859,37 57,39 0,18±0,02 

3,11±0,02 549,97 4,71 0,03±0,02 3,11±0,02 654,65 13,86 0,07±0,02 

3,27±0,02 1470,9 7,7 0,02±0,02 2,96±0,02 1051,02 55,31 0,16±0,02 

2,66±0,02 703,16 40,58 0,15±0,02 2,66±0,02 910,05 36,04 0,11±0,02 

2,19±0,02 549,97 4,71 0,03±0,02 2,19±0,02 327,19 18,29 0,17±0,02 

3,23±0,02 811,25 6,96 0,03±0,02 2,41±0,02 1042,64 137,11 0,32±0,02 

1,26±0,02 317,7 5,31 0,02±0,02 1,26±0,02 398,76 7,45 0,02±0,02 

Média 2,31±0,02 - - 0,11±0,02 Média 2,30±0,02 - - 0,18±0,02 
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De acordo com o Gráfico 6.2, pode-se verificar que na distância mínima (1,0±0,1 cm) não 

existe registo de valores devido à saturação na leitura de contagens, ou seja, o valor de contagens 

registado é superior ao limite de 2000 contagens/s permitido pela sonda. Como seria de esperar, à 

medida que a fonte radioativa se vai afastando da sonda, o número de contagens tende a decrescer, 

o que permite constatar que em termos de sensibilidade o cristal de deteção apresenta o 

comportamento que seria expectável. Outra análise que é possível realizar, consiste no facto de após 

a distância de 10,0±0,1 cm, a variação das contagens torna-se menos acentuada que as obtidas 

antes dessa distância. Esta diminuição da variação de contagens deve-se ao facto de que à medida 

que a fonte se vai distanciando, menos fotões são detetados em simultâneo pela sonda, ou seja, o 

fluxo de emissão dos fotões em direção à sonda torna-se menor.  

Com o intuito de comparar o comportamento do cristal CdTe em termos de sensibilidade de 

deteção com fontes radioativas com diferentes gamas de energia, foi realizado um conjunto de 10 

medições com a fonte selada de 
57

Co e 
137

Cs, ou seja, uma medição por cada distância entre 

1,0±0,1cm e 10,0±0,1 cm. 

 

A partir da análise do Gráfico 6.3, pode-se constatar que para gamas de energia baixas, o 

cristal de deteção da sonda intraoperatória apresenta o mesmo tipo de comportamento que perante a 

fonte de 
99m

Tc. Como a fonte de 
57

Co utilizada, possuí uma atividade superior à usualmente utilizada 

nos processos de pesquisa radioguiada, ocorreu saturação nas três primeiras distâncias. Após os 

3,0±0,1 cm verifica-se que a variação das contagens tende a decrescer regularmente, sem 

apresentar uma oscilação na variação significativa. 

 
Gráfico 6.3 – Representação gráfica da sensibilidade de deteção da sonda intraoperatória face à 

variação da distância (1cm a 10cm) entre a fonte de 
57

Co e a sonda intraoperatória.  
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À semelhança do gráfico anterior, o cristal de deteção perante a fonte de 
137

Cs apresenta uma 

variação um pouco distinta das anteriores, ou seja, não se trata de uma variação gradual, isto é, nas 

três primeiras distâncias verifica-se que a variação das contagens se processou com uma acentuação 

significativa. Porém, na variação da distância de 3,0±0,1 cm para 4,0±0,1 cm, a variação das 

contagens teve uma alteração mínima, voltando a variar de forma gradual mas menos acentuada que 

inicialmente. Este fato deve-se à gama de energia em causa, ou seja, gamas de altas energia, visto a 

atividade utilizada nesta fonte ser ligeiramente superior à do 
99m

Tc. 

Assim, é possível constatar que perante uma fonte de gama de baixas energia como o 
99m

Tc e 

o 
57

Co, o cristal de deteção CdTe apresenta uma resposta de sensibilidade de deteção melhor do que 

face a fontes de gama de energia altas. 

O erro estatístico associado às medições efetuadas varia de acordo com a distância, ou seja, 

o erro estatístico aumenta em proporcionalidade com o aumento da distância. Para medições 

inferiores a 10,0±0,1 cm, as contagens apresentam um erro estatístico <10%, enquanto para as 

restantes distâncias o erro estatístico é superior a 10%, chegando a 32% na distância de 26,0±0,1cm, 

o que é compreensível devido à dificuldade de deteção dos fotões emitidos. 

 

6.1.3.  Resolução Angular 

O estudo da resolução angular, como referido no subcapítulo 5.1.3., foi efetuada para um 

intervalo de ângulos entre 90º e -90º, a uma distância mínima de 5 cm e máxima de 9,0±0,1 cm, com 

uma atividade de 697,00±0,02 µCi (25,79±0,02 MBq). Os resultados totais obtidos são apresentados 

no Gráfico 6.5. 

 
Gráfico 6.4 – Representação gráfica da sensibilidade de deteção da sonda intraoperatória face à 

variação da distância (1cm a 10cm) entre a fonte de 
137

Cs e a sonda intraoperatória.  
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A partir da análise do gráfico apresentado, pode-se constar que a sonda intraoperatória 

possui um melhor comportamento nas leituras realizadas no sentido dos ângulos positivos em relação 

aos negativos. Embora em todas as distâncias a variação das leituras não tenha sido constante, 

ocorrendo alguns picos de variação superiores ao esperado, verifica-se que as curvas de variação 

apresentam um comportamento similar no lado positivo face ao negativo.  

Como seria de esperar, devido à proximidade da fonte em relação à sonda, as contagens 

obtidas para a distância de 5,0±0,1 cm apresentam maior amplitude. A esta distância é possível 

analisar de forma mais detalhada o comportamento da curva de variação da sonda, ou seja, à medida 

que o ângulo de deteção vai aumentando, o número de contagens tende a diminuir gradualmente.  

Assim como no estudo da sensibilidade angular, pretendeu-se comparar a resolução angular 

da sonda intraoperatória para a fonte de 
99m

Tc com as fontes de 
57

Co e 
137

Cs.  

 

 
Gráfico 6.6 – Representação gráfica da resolução angular da fonte de 

99m
Tc, 

57
Co e 

137
Cs, à distância de 

5cm, com variação angular entre 90º e -90º. 

 
Gráfico 6.5 – Representação gráfica da resolução angular desde a distância de 5,0±0,1 cm até à 

distância de 9,0±0,1 cm.   
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Como se pode constatar pelo Gráfico 6.6, o cristal de deteção apresenta o mesmo tipo de 

resolução angular para o 
57

Co que para o 
99m

Tc, ou seja, tal como no teste de sensibilidade de 

deteção, o cristal CdTe possui uma boa sensibilidade angular para as fontes de baixa energia. 

Contudo, para a fonte de 
137

Cs, a sensibilidade angular da sonda não é aceitável, pois pretende-se 

obter uma resolução angular boa e definida. Este facto permite constatar que em termos de 

sensibilidade angular o cristal detetor CdTe tem um desempenho fraco perante fontes de alta energia, 

devido ao grande alcance dos fotões. 

 

6.1.4. Resolução Espacial 

Como referido no subcapítulo 5.1.4, o estudo da resolução espacial consiste na recolha de 

contagens emitidas por duas fontes, o PI e o GS. Com o intuito de facilitar a execução do mesmo, 

decidiu-se efetuar em primeiro lugar as medições de contagens para o GS posicionado a 3,0±0,1 cm 

e de seguida a 5,0±0,1 cm, visto utilizar-se a mesma régua de orientação para a execução dos 

mesmos. Posteriormente, foram efetuadas as medições para o GS posicionado a 4,0±0,1 cm e 

6,0±0,1 cm, pelas mesmas razões apresentadas.  

Assim, os dados obtidos na realização do estudo da resolução espacial são apresentados no 

Gráfico 6.7. 

 

A partir das curvas apresentadas no Gráfico 6.7, calculou-se o FWHM para a distância entre a 

fonte e a janela de entrada da sonda. Sabendo que o PI está fixo na origem, o valor de FWHM é de 

105,31 mm. Nos artigos apresentados por DA SILVA, IJO et al [15] e PEDRO, APS et al [36], os 

 
Gráfico 6.7 – Representação gráfica da resolução espacial da fonte de 

99m
Tc, em que o PI se encontra 

fixo na posição 0 cm e o GS varia entre 3,0±0,1 cm a 6,0±0,1 cm. 
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valores de FWHM são 24,2 mm e 10,3 mm, respetivamente. No entanto, o valor de FWHM obtido no 

estudo é 10x superior ao valor apresentado na bibliografia consultada. Isto deve-se ao facto da 

atividade utilizada tanto no PI como no GS ser de valor muito superior ao utilizado nos estudos da 

bibliografia consultada.  

Como se pode verificar no Gráfico 7.1, o lado direito das curvas apresenta contagens 

superiores em relação ao lado esquerdo, devido à presença da fonte do GS, ou seja, nas medições 

realizadas para o lado direito do PI, verifica-se que o limiar das contagens é superior ao do lado 

esquerdo, assim como a curvatura do gráfico é menos acentuada face ao lado esquerdo, o que 

resulta da presença de mais fotões emitidos simultaneamente. 

Outro aspeto a salientar é referente à distância lateral do GS em relação ao PI, em que se 

pode verificar que o comportamento do cristal de deteção, em relação à sensibilidade espacial, é 

sempre dentro do mesmo padrão.  

Sabendo que quanto menor o valor de FWHM melhor a resolução espacial, realizou-se o 

cálculo do FWHM apenas com o PI, com o intuito de compreender a influencia do GS na resolução 

espacial. Assim, verificando-se que o valor de FWHM apenas para o PI era de 96,96 mm, o que 

permite constatar que a presença da fonte adicional GS piora a resolução espacial em 8%. 

 

6.1.5. Linearidade 

Para verificar a linearidade de deteção do cristal, foi aplicado o método de decaimento, de 

modo a verificar o comportamento do cristal CdTe perante o decaimento radioativo, tendo sido 

realizadas medições de hora a hora, durante um período de 15 horas, com uma fonte do radioisótopo 

99m
Tc de atividade 140,00±0,02 µCi (5,18±0,02 MBq). Os dados obtidos a partir das contagens 

recolhidas, foram tratados de forma logarítmica, com o intuito de obter uma dispersão logarítmica das 

contagens, como é visível no Gráfico 6.8.  

 

 
Gráfico 6.8 – Representação gráfica da linearidade de deteção da fonte de 

99m
Tc, para as distâncias de 

1cm, 2cm, 3cm e 4cm. Aos valores logarítmicos das contagens associaram-se retas de regressão 

linear em que o valor de R
2
 para as contagens de: 1cm é R² = 0,97±0,03; 2cm é R² = 0,96±0,03; 3cm é R² 

= 0,99±0,03 e 4cm é R² = 1±0,03. 
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De acordo com os dados apresentados no Gráfico 6.8, verificar-se que existe regressão 

linear, sendo comprovado pelas retas de regressão linear obtidas para cada distância. É possível 

constatar, a partir dos valores de R
2
, que em todas as distâncias existe uma relação de linearidade 

com as contagens recolhidas durante o período de tempo de registo. Contudo, embora todos os 

valores de R
2
 sejam próximos de 1, verifica-se que à distância de 4cm a linearidade é mais 

acentuada. Isto deve-se ao facto de a fonte não estar tão próxima do cristal de deteção, o que 

melhora a deteção dos fotões, sem que ocorra “saturação” do cristal. 

Foram realizados conjuntos de 4 medições para cada distância durante o estudo de 

linearidade. As medições realizadas apresentaram uma média de erro estatístico associado de 3%. 

 

6.2. Tema B – Dosimetria dos profissionais envolvidos no procedimento GS 

6.2.1. Controlo dosimétrico com o detetor Geiger - Müller 

A fase do procedimento de pesquisa radioguiada do GS que emite uma dose de radiação 

maior é a injeção do radiofármaco na mama, antes da realização da cirurgia, devido à quantidade de 

atividade que foi administrada. De acordo com os dados recolhidos (Tabela 6.1), em média é 

administrada uma atividade de 2,64±0,02 mCi (97,68±0,02 MBq). O processo de administração do 

radiofármaco na mama tem uma duração média de 3 min. Visto tratar-se de um procedimento 

efetuado pelo médico de Medicina Nuclear que está de escala de serviço, deve-se ter em 

consideração o tipo de técnica individual aplicada.   

O procedimento de administração pode ser realizado com recurso ao protetor de seringa 

(composto por Tungsténio). O protetor consiste num meio de blindagem à radiação que é emitida pelo 

radiofármaco presente na seringa, a utilização do mesmo é sempre aconselhável, visto tratar-se de 

um meio de proteção radiológica. Porém, como o procedimento de administração subdérmica requer 

muita sensibilidade, alguns profissionais optam por não utilizar o protetor de seringa. 

 

A partir da análise da tabela apresentada, pode-se constatar que em média, por 

procedimento, o médico de Medicina Nuclear está sujeito a uma taxa de dose nas extremidades de 

Tabela 6.2 – Média dos valores recolhidos durante o procedimento de pesquisa do GS, após a injeção 

do radiofármaco pelo médico de Medicina Nuclear, nomeadamente, a atividade administrada, tempo 

de administração e taxa de dose nas extremidades (mãos) e na região precordial (tronco). 

*Profissional não utiliza protetor de seringa durante o procedimento de administração do 

radiofármaco. 

 
a
De entre as 44 marcações realizadas, duas das pacientes realizaram pesquisa de gânglio sentinela 

às duas mamas, sendo contabilizado como dois procedimentos separados. 

Médico Número de 
Procedimentos 

Atividade 
(mCi) 

Tempo  
(h) 

Taxa de Dose (µSv/h) 
  Extremidades         R. Precordial 

Dr. A 16 3,06±0,02 0,03 323,69±0,03 8,09±0,03 
Dr. B 11 3,16±0,02 0,04 435,86±0,03 10,60±0,03 

 Dr. C* 12
a 

2,85±0,02 0,04 337,88±0,03 12,54±0,03 
 Dr. D* 7 2,69±0,02 0,05 348,00±0,03 11,49±0,03 
Dr. E 2 1,35±0,02 0,08 217,25±0,03 5,83±0,03 

Procedimento - 2,62±0,02 0,05 332,54±0,03 9,71±0,03 
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332,54±0,03 µSv/h e na região precordial de 9,71±0,03 µSv/h. Assim sendo, comprova-se que o 

médico de Medicina Nuclear está sujeito a uma maior taxa de dose nas extremidades (mãos) do que 

na região precordial (tronco), sendo esta a região que confere maior preocupação em termos de 

proteção radiológica.   

 

Através da análise do Gráfico 6.9 referente à Atividade Manipulada pelos médicos de 

Medicina Nuclear, pode-se comprovar que a quantidade máxima de atividade que foi manipulada 

aquando da administração do radiofármaco foi de 48,97±0,02 mCi. Esta atividade, de acordo com a 

Tabela 6.2, foi manipulada pelo médico de Medicina Nuclear, que realizou mais procedimentos 

durante o estudo (n=16), ou seja, o Dr. A. Por sua vez, a atividade mínima que foi manipulada foi de 

2,69±0,02 mCi, que corresponde aproximadamente à atividade média que é administrada durante o 

procedimento de administração do radiofármaco para a realização da pesquisa de gânglio sentinela.  

Analisando os gráficos referentes à dose equivalente nas extremidades e dose equivalente 

região precordial, percebe-se que não existe uma relação direta entre a atividade manipulada ou o 

número de procedimentos realizados e a dose de radiação acumulada. Pois dentre os médicos de 

Medicina Nuclear, verifica-se que tanto o Dr. A como o Dr. C foram os que realizaram mais 

procedimentos, mas no entanto, o Dr. C manipulou uma quantidade de atividade inferior ao Dr. A. 

Perante este fato constata-se que a absorção da dose está dependente tanto da quantidade atividade 

administrada assim como do tempo de exposição.  

De acordo com os gráficos de dose equivalente, verifica-se que o máximo valor de dose de 

radiação acumulada nas extremidades foi de 396,22±0,03 µSv, que corresponde a um tempo total de 

 

 
Gráfico 6.9 – Representação gráfica da atividade manipulada (A) pelos médicos do serviço de 

Medicina Nuclear, assim como a dose equivalente (B) nas extremidades e dose equivalente (C) região 

precordial durante o estudo realizado. 
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exposição de 36 minutos, o valor mínimo foi de 69,49±0,03 µSv com um tempo total correspondente 

de 12 minutos. Em relação à dose na região precordial o máximo valor foi de 13,19±0,03 µSv com um 

tempo de exposição de 39 minutos, o valor mínimo registado foi de 1,81±0,03 µSv com um tempo de 

exposição de 7 minutos. 

 Como referindo anteriormente, o processo de administração e pesquisa de gânglio sentinela 

é o que tem associado uma maior emissão de dose de radiação. Assim, tendo como referência os 

valores de taxa de dose e dose equivalente e efetiva dos médicos do serviço de Medicina Nuclear, 

procede-se à análise dos dados recolhidos na sala do Bloco Operatório. 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 6.3, pode-se verificar que por cirurgia, o 

médico ginecologista está sujeito a uma taxa de dose média nas extremidades de 16,82±0,03 µSv/h e 

na região precordial de 0,73±0,03 µSv/h. Em comparação com os dados apresentados na Tabela 6.2, 

pode-se verificar que pelo facto de a cirurgia ser efetuada no dia seguinte à realização da pesquisa 

de gânglio sentinela, permitiu que ocorresse um decaimento radioativo significativo, o que contribui 

para a redução da dose de radiação. 

Em média, a duração de uma cirurgia varia entre 1 a 2 horas, porém o tempo médio de 

exposição dos médicos ginecologistas é de 39 minutos, dependendo do procedimento realizado. De 

acordo com o Gráfico 6.10, pode-se verificar que o Dr. F registou uma dose equivalente superior ao 

Dr. G, devido ao número de procedimentos realizados e ao tempo de exposição. 

Tal como se constatou no serviço de Medicina Nuclear, o maior valor de dose acumulada 

continua a ser registado nas extremidades (dose equivalente), o que é esperado devido à 

proximidade das mãos com a região radioativa. Em análise constata-se que apesar de ter decorrido 

um período temporal de ~24h desde a injeção inicial do radiofármaco, os valores de dose equivalente 

nos médicos ginecologistas são na ordem dos registados nos médicos de Medicina Nuclear, devido 

ao tempo de exposição ser superior ao registado no procedimento de pesquisa de gânglio sentinela e 

haver maior proximidade com o gânglio radioativo.  

 

Tabela 6.3 – Média dos valores recolhidos durante o procedimento da cirurgia radioguiada do GS, pela 

equipa de médicos do serviço de Ginecologia, nomeadamente, a atividade presente no dia da cirurgia, 

tempo de operação e taxa de dose nas extremidades (mãos) e na região precordial (tronco). *De entre 

as 15 cirurgias realizadas, uma das pacientes foi operada às duas mamas, sendo contabilizado como 

dois procedimentos separados. 

Médico Número de 
Procedimentos 

Atividade 
(µCi) 

Tempo  
(h) 

Taxa de Dose (µSv/h) 
  Extremidades        R. Precordial 

Dr. F 16* 223,77±0,02 0,58 16,79±0,03 0,83±0,03 
Dr. G 11 234,74±0,02 0,71 16,85±0,03 0,63±0,03 

Procedimento - 229,26±0,02 0,65 16,82±0,03 0,73±0,03 
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Como referido anteriormente, para além dos médicos ginecologistas, na sala do Bloco 

Operatório, está também presente o médico Anestesista e o Enfermeiro Instrumentista. Em relação à 

taxa de dose referente ao médico Anestesista, pode-se verificar que de acordo com a Tabela 6.4, por 

procedimento é registada uma taxa de dose média nas extremidades de 2,75±0,03 µSv/h, enquanto 

na região precordial de 0,26±0,03 µSv/h. 

 

Nem sempre os médicos Anestesistas têm as mãos próximas da região radioativa, razão pela 

qual nem todos os médicos que participaram no estudo apresentam valores de taxa de dose 

registada.  

Em termos de dose equivalente (Gráfico 6.11) pode-se constatar que, como esperado, o Dr. H 

apresenta o maior valor de dose acumulada, visto ter efetuado mais procedimentos. Em termos de 

análise, verifica-se que como o médico anestesista se encontra a uma distância maior da região 

radioativa, o valor de radiação registado é inferior aos anteriormente apresentados.  

Tabela 6.4 – Média dos valores recolhidos durante o procedimento da cirurgia radioguiada do GS, pela 

equipa de anestesistas do Bloco Operatório, nomeadamente, a atividade presente no dia da cirurgia, 

tempo de intervenção e taxa de dose nas extremidades (mãos) e na região precordial (tronco). 

Médico Número de 
Procedimentos 

Atividade 
(µCi) 

Tempo  
(h) 

Taxa de Dose (µSv/h) 
  Extremidades        R. Precordial 

Dr. H 8 246,49±0,02 0,28 7,81±0,03 0,23±0,03 
Dr. I 4 227,77±0,02 0,14 0,00±0,03 0,29±0,03 
Dr. J 1 165,63±0,02 0,17 5,96±0,03 0,15±0,03 
Dr. L 1 214,02±0,02 0,15 0,00±0,03 0,34±0,03 
Dr. M 1 188,96±0,02 0,17 0,00±0,03 0,33±0,03 

Procedimento - 208,75±0,02 0,18 2,75±0,03 0,26±0,03 

 

 

 
Gráfico 6.10 – Representação gráfica da atividade presente (A) na sala de cirurgia registada para cada 

um dos médicos ginecologistas no Bloco Operatório, assim como a dose equivalente (B) nas 

extremidades e dose equivalente (C) na região precordial durante o estudo realizado. 
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O mesmo tipo de análise pode ser aplicado aos dados apresentados para os Enfermeiros 

Instrumentistas. De acordo com a Tabela 6.5, comprova-se que o valor médio de taxa de dose 

registado é de 0,21±0,03 µSv/h na região precordial. Uma vez que o enfermeiro Instrumentista não 

entra em contacto direto com a região radioativa não há registo de taxa de dose nas extremidades. 

 

A equipa de enfermeiros instrumentista é rotativa, o que permite que haja uma rotatividade no 

enfermeiro que está assistir os médicos ginecologistas, razão pela qual os valores de dose 

Tabela 6.5 – Média dos valores recolhidos durante o procedimento da cirurgia radioguiada do GS, pela 

equipa de enfermeiros instrumentistas do Bloco Operatório, nomeadamente, a atividade presente no 

dia da cirurgia, tempo de intervenção e taxa de dose nas extremidades (mãos) e na região precordial 

(tronco). 

Enfermeiro Número de 
Procedimentos 

Atividade 
(µCi) 

Tempo  
(h) 

Taxa de Dose (µSv/h) 
  Extremidades        R. Precordial 

Enf. A 4 274,68±0,02 2,01 0,00±0,03 0,22±0,03 
Enf. B 1 260,27±0,02 2,50 0,00±0,03 0,25±0,03 
Enf. C 2 212,26±0,02 2,13 0,00±0,03 0,15±0,03 
Enf. D 1 261,27±0,02 2,33 0,00±0,03 0,34±0,03 
Enf. E 2 282,31±0,02 2,13 0,00±0,03 0,25±0,03 
Enf. F 1 400,15±0,02 2,25 0,00±0,03 0,11±0,03 
Enf. G 1 214,91±0,02 1,75 0,00±0,03 0,14±0,03 
Enf. H 4 225,75±0,02 2,45 0,00±0,03 0,24±0,03 

Procedimento - 266,45±0,02 2,19 0,00±0,03 0,21±0,03 

 

 

 
Gráfico 6.11 – Representação gráfica da atividade presente (A) na sala de cirurgia registada para cada 

um dos médicos Anestesistas no Bloco Operatório, assim como a dose equivalente (B) nas 

extremidades e dose equivalente (C) na região precordial durante o estudo realizado. 
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equivalente não apresentam registos consideráveis. Deve-se ter também em consideração que o 

enfermeiro encontra-se a uma distância considerável da região radioativa, cerca de 120,0±0,5 cm.  

 

De acordo com o Gráfico 6.12, verifica-se que o maior valor de dose equivalente é de 

0,79±0,03µSv que corresponde a um dos enfermeiros que efetuou mais procedimentos. Pode-se 

constatar que os enfermeiros que realizaram só um ou dois procedimentos têm uma dose equivalente 

muito baixa, por vezes até nula, como é o caso do Enf. F. Isto deve-se ao fato da radiação registada 

na zona de trabalho do enfermeiro ser próxima ou igual à radiação presente na sala de cirurgia.  

 

Através da análise da Tabela 6.6, pode-se verificar que a taxa de dose registada, por 

procedimento de análise anatomopatológica do GS, é em média de 0,69±0,03 µSv referente às 

extremidades e de 0,13±0,03 µSv na região precordial.  

Tabela 6.6 – Média dos valores recolhidos durante o procedimento da análise anatomopatológica do 

GS no serviço de Anatomia Patológica, nomeadamente, a atividade presente no dia em que a biópsia 

foi realizada, tempo de operação e taxa de dose nas extremidades (mãos) e na região precordial 

(tronco) 

Médico Número de 
Procedimentos 

Atividade 
(µCi) 

Tempo  
(h) 

Taxa de Dose (µSv/h) 
  Extremidades        R. Precordial 

Dr. N 4 233,97±0,02 0,04 0,430±0,03 0,11±0,03 
Dr. O 3 310,33±0,02 0,05 0,650±0,03 0,13±0,03 
Dr. P 9 239,31±0,02 0,03 1,000±0,03 0,15±0,03 

Procedimento - 261,21±0,02 0,03 0,690±0,03 0,13±0,03 

 

  
 
Gráfico 6.12 – Representação gráfica da atividade presente (A) na sala de cirurgia registada para cada 

um dos enfermeiros instrumentistas no Bloco Operatório, assim como a dose equivalente (B) na região 

precordial durante o estudo realizado. 
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Como se pode constatar no Gráfico 6.13 apresentado, o Dr. P, devido ao facto de ter 

realizado mais procedimentos de análise anatomopatológica do GS, apresenta uma maior dose 

equivalente nas extremidades, na ordem de 0,03±0,03 µSv. Porém, em comparação com todos os 

dados de registo de dose recolhidos, tanto para os médicos de Medicina Nuclear como do Bloco 

Operatório, pode-se constatar que o valor é muito baixo. Face ao valor de dose equivalente na região 

precordial, os valores obtidos foram iguais a zero, para todos os médicos do serviço de Anatomia 

Patologia. 

 

6.2.2. Controlo dosimétrico com os dosímetros TLD 

O número de procedimentos realizados com dosímetros TLD foi muito inferior ao obtido com 

o contador GM. Porém, em termos de dose equivalente os valores registados são superiores aos 

obtidos com o contador GM. 

Na Tabela 6.7 são apresentados os valores do registo de dose (dose equivalente e dose 

efetiva) para os profissionais do serviço de Medicina Nuclear (Anexo III). De entre os quatro 

profissionais monitorizados no decorrer do estudo, dois deles utilizaram protetor de seringa no 

momento de administração do radiofármaco, enquanto os outros dois não utilizaram.  

 

De acordo com a tabela acima apresentada, pode-se constatar que os profissionais que 

realizaram mais procedimentos de administração registaram valores de dose equivalente próximos 

aos dos profissionais que realizaram menos procedimentos. A partir desta análise, verifica-se que a 

utilização do protetor de seringa reduz consideravelmente o valor de dose equivalente nas 

Tabela 6.7 – Registos de Dosimetria individual dos profissionais do serviço de Medicina Nuclear. 

*Profissional não utiliza protetor de seringa durante o procedimento de administração do 

radiofármaco.  

Médico Número 
Procedimento 

Tempo médio  
(h) 

Dose Dosímetro (mSv) 
  Anel           Corpo Inteiro 

Dr. A 8 0,04 0,09 0,00 
Dr. B 8 0,04 0,07 0,00 
Dr. C * 4 0,04 0,05 0,00 
Dr. D * 3 0,05 0,09 0,00 

 

 

 

  
Gráfico 6.13 – Representação gráfica da atividade presente (A) na sala de cirurgia no momento em que 

foi realizada a biópsia do GS, assim como a dose equivalente (B) nas extremidades.  
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extremidades. Verifica-se que o valor de dose equivalente varia com o protetor de seringa entre 

0,09mSv e 0,07 mSv, dependendo do tempo de exposição. Sem protetor de seringa, o valor da dose 

equivalente, varia entre 0,09 mSv e 0,05 mSv. Face aos registos dosimétricos obtidos no dosímetro 

de corpo inteiro, verifica-se que nenhum dos profissionais registou qualquer valor de dose efetiva.  

Relativamente aos profissionais do Bloco Operatório, nomeadamente o médico ginecologista 

principal e o médico ginecologista assistente, é de esperar que os dosímetros de anel (extremidades) 

não apresentem valores de dose equivalente significativos, uma vez que apenas foram utilizados 

antes de se iniciar a cirurgia. 

 

Nos valores de dose equivalente apresentada na Tabela 6.8, verifica-se novamente, que o 

fator mais importante na acumulação de dose é o tempo, pois o Dr. F realizou mais procedimentos 

que o Dr. G, mas é o Dr. G que regista uma dose de 0,02mSv nas extremidades. Em relação à dose 

efetiva na região precordial, verifica-se que não houve registo de dose. 

 

6.3. Tema C – Simulação Monte Carlo 

O processamento dos dados obtidos na simulação de Monte Carlo desenvolvida a cabo com 

o software PENELOPE, foi realizado utilizando os valores de atividade obtidos no subcapítulo 6.1.1. e 

os valores médios da atividade presente na sala do Bloco Operatório, presentes no subcapítulo 6.2, 

bem como, os tempos médios registados no subcapítulo 6.2 tanto para o serviço de Medicina Nuclear 

como para o Bloco Operatório.  

 

De acordo com a Tabela 6.9, pode-se verificar que os dados de taxa de dose, obtidos através 

da simulação de Monte Carlo, são distintos dos obtidos pelas medições com o detetor de Geiger – 

Müller. Pode-se constatar que com esta simulação foi possível distinguir qual a taxa de dose recebida 

em cada uma das mãos dos profissionais. Assim sendo, pode-se comprovar que tanto no 

procedimento realizado no serviço de Medicina Nuclear como no Bloco Operatório, a mão esquerda 

regista uma taxa de dose mais elevada que a mão direita. No procedimento do serviço de Medicina 

Nuclear verifica-se que na mão esquerda a taxa de dose é de 33,25±0,26 μSv/h, enquanto na mão 

direita é de 15,45±0,17 μSv/h. No Bloco Operatório a taxa de dose registada para o médico 

Tabela 6.9 – Dados obtidos através da simulação de Monte Carlo, referentes ao procedimento 

realizado no serviço de Medicina Nuclear e Bloco Operatório. Os valores apresentados são referentes 

à taxa de dose registada nas extremidades (mão esquerda e direita) e na região precordial (tronco). 

Serviço Atividade (MBq) 
Extremidades (µSv/h) 

Esq.       Dir. 
Região Precordial 

(µSv/h) 

Medicina Nuclear 85,1±0,02 33,25±0,26 15,45±0,17 0,00±0,00 
Bloco Operatório 8,55±0,02 4,35±0,04 1,77±0,02 0,00±0,00 

 

Tabela 6.8 – Registos de Dosimetria individual dos profissionais no decorrer da cirurgia (anexo II).  
ª Realizou 3 marcações dermatográficas e 1 injeção de azul patente (tempo total de 10 min) 
b
 Realizou 2 marcação dermatográfica (tempo total de 14 min) 

Médico Número 
Cirurgias 

Tempo médio  
(h) 

Dose Dosímetro (mSv) 
  Anel           Corpo Inteiro 

Dr. F 5 ª 0,56 0,00 0,00 
Dr. G 2 

b 
0,52 0,02 0,00 
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ginecologista é de 4,35±0,04 μSv/h para a mão esquerda e de 1,77±0,02 μSv/h para a mão direita. 

Em relação à taxa de dose referente à região precordial, em ambos os procedimentos é de 0,00 

μSv/h.   

Como referido anteriormente, foi realizada uma simulação para os casos em que a paciente 

sofre intervenção em ambas as mamas. Assim sendo, perante os resultados apresentados na Tabela 

6.10, pode-se constatar que o valor de taxa de dose para ambos os médicos dos serviços estudados 

é de aproximadamente o dobro dos dados obtidos da Tabela 6.9. Isto sugere que quando o 

procedimento é realizado em ambas as mamas, a taxa de dose equivale à realização de dois 

procedimentos unilaterais sucessivos, ou seja, os valores de taxa de dose registados são o dobro dos 

anteriores devido à duplicação da atividade administrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6.10 – Dados obtidos através da simulação de Monte Carlo, para situações em que ambas as 

mamas são sujeitas a pesquisa radioguiada. Os valores apresentados são referentes à taxa de dose 

registada nas extremidades (mão esquerda e direita) e na região precordial (tronco). 

Serviço Atividade (MBq) 
Extremidades (µSv/h) 

Esq.       Dir. 
Região Precordial 

(µSv/h) 

Medicina Nuclear 170,2±0,02 71,62±0,51 33,04±0,35 0,00±0,00 
Bloco Operatório 17,1±0,02 8,57±0,07 3,78±0,04 0,00±0,00 
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Capítulo 7 

Discussão dos Resultados 

 

7.1. Tema A – Controlo de Qualidade da Sonda Intraoperatória 

No procedimento da pesquisa radioguiada do GS, é fundamental obter-se a localização 

precisa do gânglio, de modo a favorecer o diagnóstico do estado do primeiro nível linfático associado 

à mama. Para tal, a sonda intraoperatória deve cumprir todos os requisitos mínimos exigidos para o 

seu correto funcionamento. 

Em conformidade com os dados obtidos nos estudos realizados para o controlo de qualidade 

da sonda intraoperatória, verifica-se que a sonda utilizada nas marcações de pesquisa de gânglio 

sentinela e nas cirurgias radioguiada do HGO apresenta um bom desempenho em termos de 

sensibilidade de leitura, o que permite detetar com segurança a presença de um ponto focal até à 

distância de 15,0±0,1 cm. Esta distância corresponde ao patamar da curva em que o valor das 

leituras começa a estabilizar à medida que a distância aumenta até 26,0±0,1 cm (distância máxima 

de leitura). Em termos de sensibilidade do cristal de deteção, constata-se que na presença de fontes 

de energia elevadas a resposta do mesmo não é tão linear como quando perante fontes de energia 

baixas, revelando mais oscilações nas leituras realizadas. 

Para se obter uma boa resolução angular, é necessário que o cristal apresente uma boa 

sensibilidade angular nas leituras registadas. Perante o estudo de resolução angular realizado, 

verifica-se que o cristal de deteção da sonda intraoperatória ostenta uma melhor sensibilidade 

angular para as leituras realizadas do lado direito do cristal do que do lado esquerdo. Porém, os 

dados recolhidos permitem afirmar que o cristal de deteção possui uma boa sensibilidade angular 

para fontes de energia baixa. Assim, para fontes de energia alta, o cristal de deteção permite detetar 

os fotões emitidos pelas mesmas, mas com baixa eficiência, razão pela qual, quando é necessário 

efetuar-se contagens de fotões de energias elevadas, é aconselhável utilizar-se a sonda com o cristal 

semicondutor CsI. Em termos da variação da distância entre a fonte e o cristal, constata-se que o 

comportamento do cristal corresponde ao esperado, ou seja, à medida que a distância aumenta o 

valor das contagens diminui, tal como registado no estudo da sensibilidade de deteção.  

O estudo desenvolvido para a resolução espacial, permite avaliar o potencial real da sonda 

intraoperatória no momento da localização do GS. Perante duas fontes pontuais próximas, o estudo 

mostra que o cristal de deteção, em termos de distância lateral, exibe o mesmo padrão de 

sensibilidade espacial que perante uma só fonte, sendo notória a presença de uma segunda fonte 

apenas no aumento do valor das contagens, o que se traduz numa “cauda” da curva mais elevada.  
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A linearidade de deteção do cristal de deteção permite compreender qual o comportamento 

do mesmo para a variação do valor de atividade administrada. Tal como esperado, o cristal apresenta 

maior sensibilidade de deteção para fontes de atividade maiores do que para fontes com menor 

atividade, exibindo um padrão de linearidade. No estudo realizado, verificou-se também que a 

distância da fonte ao cristal também influencia o padrão de linearidade. Este padrão torna-se mais 

linear a uma distância de 4,0±0,1 cm entre a fonte e a sonda, do que a distâncias mais próximas.  

 

7.2. Tema B – Dosimetria dos profissionais envolvidos no procedimento GS 

O limite de dose de radiação a que os profissionais estão sujeitos, deve estar de acordo com 

as diretivas recomendadas pelo ICRP, assim como as leis estabelecidas pela legislação portuguesa 

de acordo com essas mesmas diretivas. Sabendo que a radiação associada ao procedimento de 

pesquisa radioguiada suscita preocupações para os profissionais envolvidos no mesmo, este estudo 

permite compreender qual a magnitude da exposição de radiação a que os profissionais estão 

sujeitos.  

 

7.2.1. Controlo dosimétrico com o detetor Geiger - Müller 

O estudo realizado com o contador Geiger – Müller, proporciona dados referentes à 

exposição de radiação dos profissionais na sala de administração do radiofármaco, sala de operação 

e laboratório de Anatomia Patológica, que podem ser conduzidos numa variedade de recomendações 

para a proteção radiológica nestes procedimentos. 

A quantidade média de atividade injetada no decorrer do presente estudo, é superior à 

usualmente aplicada na maioria dos estudos reportados por WADDINGTON, W.A. et al [18] (1999) 

[18], MORTON, et al (2003) [19], STRATMANN, et al (1999) [48] e LAW, et al (2004) [45]. Contudo, 

deve-se ter em consideração que com o tempo de semi-vida físico de 6 horas do 
99m

Tc, o intervalo 

decorrente entre a injeção e a cirurgia terá uma influencia significativa na atividade presente na sala 

do Bloco Opertório, o que reduz a exposição da radiação dos profissionais na sala de operação. 

Em conformidade com a análise de dados efetuada, pode-se verificar que o médico do 

serviço de Medicina Nuclear está sujeito a uma taxa de dose média nas extremidades de 

332,540±0,03 µSv/h e na região precordial de 9,710±0,03 µSv/h. Relativamente aos profissionais 

presentes na sala de operações do serviço do Bloco Operatório, constata-se que o medico 

ginecologista está sujeito a taxa de dose média nas extremidades de 16,820±0,03 µSv/h e na região 

precordial de 0,730±0,03 µSv/h, o médico anestesista, apresenta uma taxa de dose média nas 

extremidades de 2,750±0,03 µSv/h, enquanto na região precordial de 0,260±0,03 µSv/h, por fim, o 

enfermeiro instrumentista ostenta uma taxa de dose de 0,210±0,03 µSv/h na região precordial. No 

laboratório de Anatomia Patológica, o médico patologista está sujeito a taxa de dose média de 

0,690±0,03 µSv referente às extremidades e de 0,130±0,03 µSv na região precordial.  

STRATMANN et al [48], publicou em 1999 um estudo sobre a exposição radiológica dos 

profissionais envolvidos no procedimento de pesquisa radioguiada. Neste estudo o procedimento de 

administração do radiofármaco, assim como, a cirurgia radioguiada foram realizadas no mesmo dia, 



63 

 

com uma diferença temporal máxima de 3h. A exposição radiológica obtida com recurso a um 

contador Geiger – Müller revelou para o cirurgião, uma taxa de dose média de 0,3425 mSv/h nas 

extremidades e no tronco 0,0133 mSv/h, enfermeiro instrumentista uma taxa de dose média de 

0,0015 mSv/h na região precordial, por fim, para o médico patologista registou uma taxa de dose 

média de 0,1862 mSv/h nas extremidades e 0,0034 mSv/h na região precordial [48]. 

 De acordo com os dados obtidos no estudo de STRATMANN et al [48], constata-se que no 

procedimento de pesquisa radioguiada dividido em dois períodos temporais, ou seja, efetuar a 

administração do radiofármaco na véspera da cirurgia, resulta numa menor taxa de dose para os 

profissionais, devido ao decaimento radioativo.   

De modo a compreender, se os profissionais estão expostos a elevadas quantidades de dose 

de radiação e se ultrapassam os limites permitidos pela legislação portuguesa, é necessário analisar 

os dados apresentados na Tabela 7.1. De entre as medições realizadas no Bloco Operatório, apenas 

se terá em consideração a dose acumulada registada pelo médico ginecologista, uma vez que a taxa 

de dose depende da distância a que o profissional se encontra do paciente e do tempo de exposição.  

 

Devido à sua prática profissional, os médicos do serviço de Medicina Nuclear são 

considerados como trabalhadores expostos de categoria A, sendo por isso controlados 

dosimetricamente por dosímetros de corpo inteiro. Porém, a nível das extremidades não possuem 

qualquer tipo de controlo dosimétrico. A atribuição de categoria A, aos médicos do serviço de 

Medicina Nuclear, deve-se ao risco de contaminações devido a manipulação de fonte não seladas no 

serviço de Medicina Nuclear. 

De acordo com a Tabela 7.1, durante um ano, o valor médio da dose efetiva na região 

precordial do médico ginecologista é de 41,76±0,03 µSv, representado uma pequena fração do limite 

de dose (1 mSv) definido para um membro do público. De modo a ultrapassar este limite de dose, o 

médico ginecologista teria que realizar mais de 1000 procedimentos de cirurgia radioguiada por ano, 

o que não é exequível nas práticas aplicadas no HGO.  

Em relação ao médico da Anatomia Patológica, o valor médio da dose efetiva anual, na região 

precordial, é de 0,34±0,03
 
µSv, estando também muito abaixo do limite de dose anual definido para 

um membro do público. O valor da dose de radiação para o médico Patologista depende da duração 

dos procedimentos, devido ao decaimento radioativo e o seu efeito na radioatividade presente nos 

Tabela 7.1 – Valores de dose equivalente nas extremidades (mãos) e dose efetiva na região precordial 

(tronco), referentes ao serviço de Medicina Nuclear, Bloco Operatório e Anatomia Patológica.  

Serviço 
Dose Equivalente 

(µSv)
(1) 

Extrem.       Precordial 

Dose Acumulada 
(µSv/mês)

(2)
 

  Extrem.        Precordial 

Dose Acumulada 
 (µSv/ano)

(3)
 

Extrem.             Precordial 

Medicina 
Nuclear 

16,63±0,03 0,49±0,03 299,28±0,03 8,74±0,03 3142,46±0,03 91,77±0,03 

Bloco 
Operatório

 10,93±0,03 0,47±0,03 87,46±0,03 3,79±0,03 962,10±0,03 41,76±0,03 

Anatomia 
Patológica 

0,02±0,03 0,004±0,03 0,17±0,03 0,18±0,03 1,82±0,03 0,34±0,03 

(1)
 Cálculo dos valores de Dose Equivalente durante a realização de um procedimento. 

(2)
 Cálculo dos valores de Dose 

Equivalente referentes a um mês de realização de procedimentos (Medicina Nuclear n=18, Bloco Operatório e Anatomia 
Patológica n=8). 

(3)
 Cálculo dos valores de Dose Equivalente referentes a um ano de realização de procedimentos (Medicina 

Nuclear n=189, Bloco Operatório e Anatomia Patológica n=88). 
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tecidos, a doses de radiação resultantes do GS, proveniente da cirurgia que decorreu 24h após a 

injeção do radiofármaco, são inferiores às registadas para o médico ginecologista. 

Segundo a legislação portuguesa e as recomendações do ICRP, qualquer trabalhador sujeito 

a radiação ionizante durante as suas práticas profissionais, é considerado como um trabalhador 

exposto. Assim, a análise dos valores de dose equivalente é efetuada tendo em consideração os 

valores de dose limite nas extremidades de 500 mSv/ano.  

A partir da Tabela 7.1, pode-se verificar que durante um ano, os profissionais registam valores 

de dose equivalente <1 mSv. No serviço de Medicina Nuclear é onde se regista o maior valor de dose 

equivalente nas extremidades, de 3142,46±0,03
 
µSv, enquanto o médico ginecologista regista um 

valor de 962,10±0,03 µSv, e por fim, o médico patologista apresenta uma dose equivalente de 1,82±0,03 
 

µSv. Perante os valores apresentados, é considerado pouco provável que o limite de dose nas 

extremidades, para trabalhadores expostos, seja excedido durante esta prática clínica.  

O mesmo tipo de análise pode ser efetuado para os valores registados mensalmente. De 

acordo com a legislação do Decreto-Lei 167/2002, se durante o período de vigilância o valor de dose 

efetiva for superior a 2 mSv ou se a dose equivalente para um dado órgão for superior a 10 mSv/mês, 

o responsável do serviço de dosimetria deve comunicar a Direção Geral de Saúde [49]. 

Em conformidade com os valores de dose efetiva e dose equivalente para o serviço de 

Medicina Nuclear, Bloco Operatório e Anatomia Patológica apresentados na Tabela 7.1, constata-se 

que os mesmos são inferiores a 1 mSv. Segundo as práticas de pesquisa radioguiada desenvolvidas 

no HGO, o limite de dose estabelecido é pouco provável que seja ultrapassado. 

 

A partir da Tabela 7.2, pode-se verificar que a dose efetiva registada nas extremidades é 

superior à da região precordial, o que era espectável devido à taxa de dose ser também superior nas 

extremidades do que na região precordial. Os órgãos considerados como fundamentais para o estudo 

da dose efetiva foram a pele, superfícies ósseas, mama e pulmão, visto serem os tecidos que são 

mais suscetíveis de absorver a radiação. Em termos de limites de radiação, como analisado na 

Tabela 7.1, os valores de dose registados são muito inferiores aos limites de dose estabelecidos.  

 

 

 

 

 

Tabela 7.2 – Valores de dose efetiva nas extremidades (mãos) e na região precordial (tronco), 

referentes ao serviço de Medicina Nuclear, Bloco Operatório e Anatomia Patológica.  

Serviço Dose Efetiva (μSv)
 

Extrem.
(1)

       Precordial
(2)

 

Medicina 
Nuclear 

6,65±0,03
 

2,52±0,03 

Bloco 
Operatório

 0,35±0,03 0,19±0,03 

Anatomia 
Patológica 

0,01±0,03 0,03±0,03 

(1)
 Cálculo dos valores de Dose Efetiva realizados para o órgão da pele e superfícies ósseas. 

(2)
 Cálculo dos valores de 

Dose Efetiva para o órgão da pele, superfícies ósseas, mama e pulmão. 
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7.2.2. Controlo dosimétrico com os dosímetros TLD 

Os dosímetros TLD permitem compreender a magnitude da dose efetiva pelos profissionais, 

no momento em que se procede à técnica de pesquisa radioguiada do GS, devido ao registo de dose 

acumulada. Como referido anteriormente, os profissionais monitorizados com dosímetros TLD foram 

apenas os médicos do serviço de Medicina Nuclear e os médicos ginecologistas do Bloco Operatório, 

pois foram considerados como profissionais de referência para os restantes elementos envolvidos 

durante o procedimento de pesquisa radioguiada do GS. 

De acordo com os registos apresentados no subcapítulo 6.2.2., pode-se constatar que 

apenas existe registo de dose equivalente na região das mãos (extremidades), devido à proximidade 

do dosímetro com a região irradiada. Para cada profissional os valores de dose equivalente nas 

extremidades são baixos, sendo que o maior valor registado é de 0,09 mSv, o que corresponde a 

menos de 1/5000 do limite de dose permitindo para as extremidades para os trabalhadores expostos. 

Em termos de limite de dose efetiva no tronco, constata-se que o valor de dose acumulada no registo 

dosimétrico é muito baixo, o que o torna desprezível em termos que quantificação (<0,01 mSv).  

A partir do registo de dose equivalente, constata-se que os profissionais do serviço de 

Medicina Nuclear têm um valor de dose acumulada superior ao dos profissionais do Bloco Operatório. 

Contudo, deve-se ter em consideração que o controlo dosimétrico das extremidades dos médicos 

ginecologistas foi efetuado durante 1/6 do tempo total da cirurgia.  

 

Na Tabela 7.3, é apresentada uma comparação direta entre os registos de dose equivalente 

recolhidos pelo contador GM e os dosímetros TLD, para o mesmo número de procedimentos 

realizados. Pode-se constatar que os valores de dose recolhidos pelos dosímetros TLD são 

superiores, devido à sua proximidade com a fonte radioativa, ou seja, o dosímetro TLD registou a 

dose de radiação a partir do momento em que o médico começou a manipular a seringa com o 

radiofármaco. Comparativamente, as medições efetuadas pelo contador GM foram realizadas para os 

fotões que eram emitidos após a administração do radiofármaco, razão pela qual o valor da dose 

equivalente é inferior. Os fotões detetados pelo contador GM não possuíam as mesmas 

características energéticas que no momento de injeção, ou seja, devido às interações desenvolvidas 

com o meio envolvente (tecidos biológicos), os fotões perderam parte da sua energia. 

Devido ao registo de dose equivalente obtido, considerou-se o Dr. A e o Dr. G, como o médico 

de referência para os profissionais do serviço de Medicina Nuclear e serviço do Bloco Operatório, 

respetivamente, para o cálculo da estimativa da dose acumulada ao fim de um mês e de um ano. A 

Tabela 7.3 – Comparação dos registos de Dose Equivalente, recolhida com o contador GM, com os 

registos de Dose Equivalente obtidos pelos dosímetros TLD, para os profissionais do serviço de 

Medicina Nuclear. 

Médico Número de 
Procedimentos 

Dose Equivalente  
GM (mSv) 

Dose Equivalente 
TLD (mSv) 

Dr. A 8 1,20x10
-4

  0,09 
Dr. B 8 2,9x10

-4
 0,07 

Dr. C 4 1,0x10
-4
 0,05 

Dr. D 3 9,0x10
-4
 0,09 
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estimativa foi efetuada tendo em consideração os registos obtidos nos dosímetros TLD para o número 

de procedimentos realizados durante a sua utilização. 

 

De acordo com a Tabela 7.4 pode-se verificar que, apesar de os valores de dose equivalente 

estimados para um mês e um ano serem superiores aos obtidos no subcapítulo 7.2.1., estes não 

ultrapassam os limites de dose definidos pela legislação portuguesa.  

Com a realização de 18 procedimentos de marcação de radiofármaco, o médico de Medicina 

Nuclear regista uma dose equivalente de 1,62 mSv/mês. Para ultrapassar o limite de dose definido de 

10 mSv/mês, teria de realizar mais de 111 procedimentos mensais. Tendo em consideração que os 

médicos do serviço de Medicina Nuclear, devido às suas práticas profissionais já são considerados 

como trabalhadores expostos, assim sendo, no decorrer das práticas aplicadas no procedimento de 

pesquisa radioguiada do GS, os profissionais envolvidos não necessitam de ser monitorizados 

dosimetricamente, visto ser pouco provável que os mesmos ultrapassem os limites de dose definidos 

no decorrer das suas atividades. O mesmo se pode afirmar face aos procedimentos realizados 

anualmente, ou seja, com a realização anual de 189 procedimentos, o médico de Medicina Nuclear 

obteve uma dose equivalente registada de 17,01 mSv/ano, para ultrapassar o limite de 500 mSv/ano 

definido para a região das extremidades, o médico teria de realizar por ano mais de 5556 

procedimentos. Devido ao facto de os médicos do serviço de Medicina Nuclear possuírem 

rotatividade de escala, o procedimento de pesquisa do gânglio sentinela não é sempre realizado pelo 

mesmo médico.    

Em relação aos médicos ginecologistas, o mesmo tipo de afirmação pode ser efetuado. 

Registando uma dose equivalente de 0,16 mSv/mês, com a realização de 8 procedimentos, para 

ultrapassar o limite por lei definido de 10 mSv/mês, o médico ginecologista teria que realizar mais de 

500 procedimentos, tendo em consideração a utilização do dosímetro de extremidades apenas antes 

do início da cirurgia. Para o período de um ano, o médico ginecologista está sujeito a uma dose 

equivalente de 1,76 mSv/ano, com a realização de 88 procedimentos. Considerando como limite de 

dose anual de extremidades para o médico ginecologista os 500 mSv/ano, atribuídos a um 

trabalhador exposto, constata-se que para o médico ginecologista ultrapassar esse limite teria de 

efetuar mais de 25.000 cirurgias.  

Sabendo, que o valor de dose equivalente obtida no dosímetro do médico Dr. G equivale à 

dose equivalente durante os procedimentos de marcação que antecederam as cirurgias (~14 

minutos), pretende-se agora obter uma estimativa robusta da dose acumulada que o mesmo poderia 

registar no decorrer de uma cirurgia radioguiada com um tempo médio de 43 minutos (0,71h) (tempo 

Tabela 7.4 – Valores de Dose Equivalente nas extremidades (mãos), referentes ao serviço de Medicina 

Nuclear e Bloco Operatório, recolhidos pelos dosímetros TLD.  

Serviço Dose Equivalente  
(mSv/mês)

(1)
 

Dose Equivalente  
(mSv/ano)

(2)
 

Medicina 
Nuclear 

1,62 17,01 

Bloco 
Operatório

 0,16 1,76 

 
(1)

 Cálculo dos valores de Dose Equivalente referentes a um mês de realização de procedimentos (Medicina Nuclear n=18, 

Bloco Operatório n=8). 
(2)

 Cálculo dos valores de Dose Equivalente referentes a um ano de realização de procedimentos 
(Medicina Nuclear n=189, Bloco Operatório n=88). 
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médio registado pelo Dr. G durante as cirurgias realizadas). Ao fim de uma cirurgia radioguiada, o Dr. 

G registaria no seu dosímetro de extremidades uma dose acumulada de 0,49 mSv. Porém, é 

necessário ter em consideração que ao contrário da marcação dermatográfica onde o médico 

ginecologista agarra o tecido mamário diretamente com a mão não dominante, no decorrer da 

cirurgia, este manipula todo o tipo de tecido mamário com utensílios de cirurgia. Assim sendo, o valor 

estimado não reflete a quantidade de dose de radiação acumulada durante a cirurgia, visto não estar 

diretamente em contacto com a região radioativa. Outro aspeto a ser considerado deve-se à remoção 

de tecido, o que reduz a presença de radioatividade presente na totalidade de toda a manipulação 

cirúrgica. 

De acordo com os estudos realizados por WADDINGTON, W.A. et al (1999) e KLAUSEN, T.L. 

(2005), o valor de dose equivalente nas extremidades no médico ginecologista, no decorrer da 

cirurgia, varia entre 0,09 mSv a 0,04 mSv, para cirurgias realizadas no dia a seguir à aquisição de 

imagens da pesquisa de gânglio sentinela. Assim sendo, o valor estimado é muito superior aos 

valores mencionados, o que reforça a ideia de que o mesmo não pode ser considerado como valor 

representativo da dose acumulada nas extremidades.  

 

7.3. Tema C – Simulação Monte Carlo 

A simulação desenvolvida pelo software PENELOPE, permite obter uma taxa de dose tanto 

para a mão esquerda (não dominante) como para a mão direita (dominante), o que facilita a 

compreensão de qual a mão que está mais exposta à radiação. Segundo os dados obtidos, é 

possível constatar que a mão esquerda está sujeita a uma maior taxa de dose, o que vai de encontro 

aos estudos reportados pelo projeto ORAMED. É compreensível que a mão não dominante seja a 

que recebe uma maior dose de radiação, pois no serviço de Medicina Nuclear, a mão não dominante 

é a que sustenta o apoio à administração do radiofármaco. Assim como durante a cirurgia, a mão não 

dominante é a que permanece, durante mais tempo, próxima da região radioativa.  

No tratamento dos dados da simulação, teve-se preocupação em restringir a análise apenas à 

região das mãos e do tronco, de modo a permitir uma comparação direta com os dados obtidos pelos 

estudos descritos anteriormente. É notória a diferença de grandezas entre os dados obtidos pelo 

método do detetor de GM e a simulação, o que seria de esperar, devido à restrição do local de 

interesse. Este facto permite manter todas as observações alcançadas anteriormente em termos de 

limite de dose equivalente anuais ou mensais, visto a taxa de dose obtida ser aproximadamente 10x 

inferiores às obtidas no subcapítulo 7.1.2.  

Em relação aos dados obtidos pela simulação e os dosímetros TLD, verifica-se que os 

valores obtidos para as extremidades são muito díspares, pois comparando o valor de dose 

acumulada pelo dosímetro TLD e pela simulação para a mão não dominante, verifica-se que o valor 

da simulação é muito inferior, ou seja, para 8 procedimentos de marcação com radiofármaco obteve-

se 0,09 mSv com o dosímetro TLD e com a simulação de Monte Carlo 7,98±0,26 μSv.  
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Este facto permite constatar que a simulação de Monte Carlo, neste estudo, é útil apenas 

para compreender qual a dose de radiação nos membros de interesse, pois o valor de taxa de dose 

facultado é de uma ordem inferior ao real, ou seja, seria de esperar que os valores de dose fossem 

próximos a nível de grandeza, uma vez que se está a considerar o valor da radiação absorvida na 

mesma região. Uma das razões pela qual os valores são mais baixos, deve-se ao facto de se ter 

considerado que a fonte radioativa era a mama da paciente e não a seringa que é suportada na mão 

dominante do médico que procede à administração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7.5 – Comparação dos registos de Dose Equivalente, obtida com recurso à simulação de Monte 

Carlo, com os registos de Dose Equivalente obtidos pelos dosímetros TLD, para a mão não dominante 

dos profissionais do serviço de Medicina Nuclear. 

Médico Número 
Procedimento 

Dose Equivalente  
Simulação (mSv) 

Dose Equivalente 
TLD (mSv) 

Dr. A 8 7,98x10
-6 

±0,26
 

0,09 
Dr. B 8 1,06x10

-5 
±0,26

 
0,07 

Dr. C 4 5,32x10
-6 

±0,26 0,05 
Dr. D 3 4,99x10

-6 
±0,26 0,09 
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Capítulo 8 

Conclusões e Futuros Trabalhos 

A técnica de pesquisa radioguiada do gânglio sentinela, nas pacientes portadoras de cancro 

da mama, apresenta-se como uma técnica muito promissora na identificação de metástases axilares, 

o que proporciona um melhor estadiamento e controlo do cancro e uma melhor qualidade de vida das 

pacientes. O sucesso da localização do gânglio sentinela depende em grande parte do desempenho 

físico da sonda intraoperatória utilizada. O médico ginecologista está interessado no estado dos 

gânglios linfáticos que se encontram na região axilar a alguns centímetros abaixo da pele, assim 

sendo, é aconselhável que a sonda intraoperatória apresente um ótimo desempenho a nível de 

sensibilidade de deteção, resolução angular, resolução espacial e linearidade. Estes parâmetros são 

fundamentais de ser analisados, pois quando se utiliza a sonda cirúrgica neste tipo de procedimento, 

pretende-se que a sonda seja capaz de detetar radioatividade a várias profundidades, tendo em 

consideração que no interior do corpo humano existem diversas estruturas que impendem a captação 

direta da localização do gânglio de interesse.  

No decorrer do estudo realizado em termos de controlo de qualidade referente ao 

desempenho da sonda intraoperatória utilizada no HGO, conclui-se que esta apresenta uma boa 

capacidade de resposta em profundidade, o que possibilita a localização do GS nas camadas 

interiores da axila. No que respeita à resolução angular, este estudo permitiu concluir que o cristal de 

deteção apresenta uma menor captação dos fotões quando a fonte se encontra à esquerda do cristal, 

o que se reflete numa diminuição do número de contagens captadas, porém, não é uma situação que 

influencie o resultado da localização do GS. Relativamente à resolução espacial, em termos de 

distância lateral, o cristal de deteção exibe o mesmo padrão de sensibilidade espacial que perante 

uma só fonte. Por fim, a sonda cirúrgica apresenta um comportamento linear quando está presente a 

várias fontes radioativas com atividades distintas.  

Em termos gerais, concluiu-se que a sonda intraoperatória utilizada no estudo proporciona 

leituras fiáveis para a pesquisa radioguiada do GS, o que contribui para o sucesso da localização do 

mesmo.   

A técnica de pesquisa radioguiada do gânglio sentinela, para além de proporcionar uma 

redução na mortalidade associada aos procedimentos do cancro da mama, também requer uma 

coordenação restrita e comunicação entre a equipa do Bloco Operatório (principalmente os médicos 

ginecologistas), médicos do serviço de Medicina Nuclear, os médicos patologistas da Anatomia 

Patológica e membros responsáveis pela proteção radiológica. Esta envolvência permite assegurar o 
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sucesso da técnica, assim como a proteção radiológica dos pacientes, profissionais hospitalares e 

membros do público.  

De acordo com o estudo desenvolvido, os médicos de Medicina Nuclear são os que estão 

sujeitos a uma maior quantidade de dose de radiação no decorrer do procedimento de administração 

do radiofármaco necessário para a realização da pesquisa de gânglio sentinela. A razão pela qual 

estes profissionais estão expostos a uma maior dose de radiação deve-se à manipulação direta da 

fonte radioativa, ou seja, da seringa que contém o radiofármaco. De modo a que a cirurgia decorra 

apenas no dia seguinte à pesquisa de gânglio sentinela, é necessário administrar o radiofármaco com 

uma atividade maior do que a que seria preparada se fosse a paciente fosse operada no mesmo dia. 

Os médicos ginecologistas, que desempenham a cirurgia radioguiada do GS, são os 

elementos da equipa de cirurgia que recebem a maior dose de radiação, estando apenas expostos a 

um risco mínimo de radiação, muito abaixo do limite máximo permitido. Os profissionais da Anatomia 

Patológica são expostos a doses de radiação muito inferiores face aos restantes profissionais 

envolvidos, podendo ainda afirmar-se que o valor de dose de radiação a que estão expostos está 

abaixo do valor limite de deteção dos dosímetros TLD. Assim sendo, este estudo demonstrou que o 

procedimento de pesquisa radioguiada do gânglio sentinela representa uma técnica segura para os 

profissionais envolvidos. O principal fator que contribui para o baixo nível de radiação nos médicos 

ginecologistas e no médico patologista, é a realização da cirurgia radioguiada no dia após a 

administração do radiofármaco, ou seja, aproximadamente 24h após a realização da pesquisa de 

gânglio sentinela. Esta metodologia permite obter uma melhor qualidade de imagem e posteriormente 

na cirurgia, uma menor dose de radiação. A atividade administrada no paciente está de acordo com a 

guidelines europeias [41] recomendadas para o procedimento de pesquisa de gânglio sentinela, 

mantendo o princípio de proteção radiológica ALARA (As Low As Reasonably Achievable).  

Como referido durante o estudo, os profissionais de Medicina Nuclear são considerados como 

trabalhadores expostos a radiação, razão pela qual já são monitorizados dosimetricamente durante 

as suas práticas profissionais. Relativamente aos médicos ginecologistas, de acordo com a sua carga 

de trabalhado, isto é, perante um aumento considerável da carga laboral, a designação de 

trabalhadores expostos deve ser considerada, tendo em consideração a radiação registada nas 

extremidades. Porém, os médicos anatomopatologistas permanecem designados como “membros do 

público”, pois as doses de radiação a que estão expostos são muito reduzidas.  

O contador GM é um equipamento útil para medir a taxa de dose de radiação a várias 

distâncias da região irradiada e em vários compartimentos, permitindo assim efetuar uma análise 

detalhada dos profissionais que estão sujeitos a maior dose de radiação. O detetor GM permitiu 

também quantificar a radiação absorvida na região precordial dos profissionais envolvidos no 

procedimento, pois foi o único dispositivo que conseguiu registar valores de radiação nessa região.  

Os dosímetros TLD apresentaram-se como o dispositivo mais preciso para a avaliação da 

dose de radiação no procedimento de pesquisa radioguiada do GS, a nível das extremidades. Os 

dosímetros de extremidades conseguiram captar com maior precisão os valores de dose de radiação 

que era emitida tanto pelo radiofármaco antes da sua administração como pelos tecidos radioativos, 
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permitindo assim, quantificar a dose de radiação que é absorvida pelos profissionais durante as suas 

práticas. 

Por fim, o software PENELOPE trata-se de uma ferramenta muito útil para simulação de 

situações que envolvem fontes radioativas. Apesar de os valores de taxa de dose obtidos serem 

inferiores aos obtidos durante o acompanhamento da técnica, esta simulação permitiu compreender 

com maior precisão quais as regiões que são mais irradiadas. Tal como se suspeitava, a região das 

mãos é a que apresenta o maior valor de dose de radiação, nomeadamente a mão esquerda. A 

simulação de Monte Carlo, utilizada em conjunto com técnicas de medição de radiação é deveras 

importante para a obtenção de conclusões relevantes em termos de distribuição de dose.   

 

Na realização deste trabalho houve alguns fatores que influenciaram o decorrer do mesmo, 

nomeadamente a necessidade de autorização do Conselho de Administração e Comissão de Ética do 

Hospital Garcia de Orta, para a realização das medições efetuadas com o contador GM durante o 

decorrer do processo da pesquisa radioguiada do GS. Posteriormente, existiram algumas dificuldades 

na aquisição de dosímetros TLD necessários para a avaliação da dose de radiação. Por fim, após a 

disponibilização dos dosímetros TLD, não foi possível aplicar o protocolo de estudo desenvolvido para 

a avaliação da exposição radiológica durante a cirurgia, devido a restrições impostas pelas técnicas 

assépticas.   

 

Melhorias nos resultados de controlo de qualidade da sonda intraoperatória serão esperadas 

a partir da utilização de um fantoma real da região axial da mulher, bem como a utilização de 

diferentes tipos de fontes radioativas, nomeadamente com diferentes gamas de energias e com 

distintas configurações geométricas. Estas otimizações possibilitam a compreensão do desempenho 

da sonda perante um meio similar ao meio biológico e qual a capacidade de deteção do cristal 

quando sujeito a distintas fontes radioativas.  

No que respeita à melhoria dos resultados do controlo dosimétrico, seria importante a 

implementação de dosímetros de dedo para compreender qual a região das mãos que está mais 

exposta à radiação, e assim comparar com os dados obtidos pelos dosímetros de anel. Nos trabalhos 

futuros realizados com o contador GM, compreender qual a incerteza de medição que está associada 

ao equipamento e qual a sua influencia nas medições efetuadas. 

Relativamente à simulação de Monte Carlo, em futuros trabalhos será importante desenvolver 

uma metodologia mais precisa e aprofundada, de modo a compreender com maior detalhe e 

relevância a informação facultada pelo software PENELOPE. 

Futuramente seria também importante realizar estudos para compreender a exposição 

radiológica a que as pacientes estão sujeitas. Estes estudos poderiam ser efetuados a partir de 

simulações desenvolvidas com softwares apropriados e com recurso à aplicação de metodologias 

estabelecidas para a dosimetria interna a partir de dados obtidos do comportamento do marcador, 

assim como, a partir das características físicas do radionuclídeo. 
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ANEXOS 

Anexo I – Norma de Procedimentos do Controlo de Qualidade da Sonda Intraoperatória 
 

ASSUNTO: Controlo de Qualidade da Sonda Intraoperatória 
DESTINATÁRIOS:  

 Todos os radiofarmacêuticos, físicos, médicos e técnicos do Serviço de 
Medicina Nuclear; 

 Serviço de Instalações e Equipamentos; 

 Firma Representante do equipamento. 

OBJECTIVO:    

Realização, de um conjunto de técnicas sistémicas e planeadas, de modo assegurar o 
cumprimento dos critérios de qualidade previstos para o equipamento. Esta norma permite, 
garantir o bom desempenho da sonda intraoperatória na deteção da localização do gânglio 
sentinela, através da verificação periódica dos seus parâmetros de funcionamento.  

 

 
CONCEITOS:   

A sonda intraoperatória, que consiste num sistema compacto e programável de contagens de 
fotões gama [14], localiza o gânglio sentinela com base na deteção de um ponto focal que 
contém radioatividade acumulada dentro da área de interesse. 
Com o intuito de avaliar o desempenho da sonda intraoperatória, procedeu-se à realização de 
conjunto de testes físicos que permitem aferir a resposta da mesma perante uma fonte 
radioativa: 

 Sensibilidade de deteção: avaliar a relação existente entre o número de fotões que 
é depositado e o número de fotões que foi emitido pela fonte. 

 Linearidade: avaliar o comportamento da sonda intraoperatório perante o 
decaimento radioativo de uma fonte, ou seja, avaliar a resposta do detetor à 
diminuição do fluxo de radiação. 

 Resolução Angular: avaliar a variação da distribuição com a distância, devido à 
posição relativa da radiação de entrada e o detetor. 

 Resolução Espacial: reflete a capacidade da sonda, em conseguir diferenciar a 
atividade do Gânglio Sentinela da atividade da região de administração do 
radiofármaco. 

 
DESCRIÇÂO:   

 
Provas Semestrais 

 
 Sensibilidade de deteção 
 
Materiais: 
- Sonda Intraoperatória; 
- Fonte de 

99m
Tc com atividade entre 0,11 mCi e 0,18 mCi, em 1ml de soro; 

- Régua milimétrica de 30 cm; 
 
Procedimentos: 
1. Isolar a zona de medição de fontes radioativas externas; 
2. Estabilizar o display da sonda para o valor de 0; 
3. Colocar a fonte de 

99m
Tc sobre a mesa em frente à sonda intraoperatória, com 1 cm de 

distância (Figura 1); 
4. Realizar um conjunto de 4 medições por cada centímetro de distância, até à distância 

máxima de 26 cm; 
5. Retirar a fonte e armazenar; 
6. Registar os valores recolhidos numa folha de cálculo e analisar o gráfico contagens vs 

distância. 
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Observação: 
O registo do gráfico obtido deve ser decrescente à medida que a distância aumenta, tornando-
se menos evidente a variação das contagens entre a distância de 10 cm e 26 cm. Os valores 
registados devem ter um desvio máximo de ±5%. 
 
 Linearidade 
 
Materiais: 
- Sonda Intraoperatória; 
- Fonte de 

99m
Tc com atividade entre 0,11 mCi e 0,18 mCi, em 1ml de soro; 

- Régua milimétrica de 30 cm; 
 
Procedimentos: 
1. Isolar a zona de medição de fontes radioativas externas; 
2. Estabilizar o display da sonda para o valor de 0; 
3. Colocar a fonte de 

99m
Tc sobre a mesa em frente à sonda intraoperatória, com 1 cm de 

distância (Figura 1); 
4. Realizar um conjunto de 4 medições por cada centímetro de distância, até à distância 
máxima de 4 cm; 
5. Repetir o procedimento em intervalos de 1h, até as contagens registadas serem 
desprezíveis; 
6. Retirar a fonte e armazenar; 
7. Registar os valores recolhidos numa folha de cálculo e analisar o gráfico logarítmico 
contagens vs horas. 

 
Observação: 
O registo do gráfico obtido deve ser linear para todas as distâncias, de acordo com o 
decaimento radioativo. Deve-se obter melhor linearidade para a distância de 4 cm. Os valores 
registados devem ter um desvio máximo de ±5%. 
 
Provas Anuais 

 
 Resolução Angular 
 
Materiais: 
- Sonda Intraoperatória; 
- Fonte de 

99m
Tc com atividade entre 1 mCi e 0,5 mCi, em 1ml de soro; 

- Suporte angular; 
 
Procedimentos: 
1. Isolar a zona de medição de fontes radioativas externas; 
2. Estabilizar o display da sonda para o valor de 0; 
3. Fixar a sonda intraoperatória na posição central do suporte angular; 
4. Colocar a fonte de 

99m
Tc sobre o suporte angular a uma distância de 5 cm da sonda 

intraoperatória (Figura 2); 
5. Realizar um conjunto de 10 medições para todos os ângulos entre 90º e -90º, 

alternadamente, iniciando em 0º; 
6. Repetir as medições para as distâncias de 6 cm, 7 cm, 8 cm e 9 cm; 

 
Figura 1 – Esquema da colocação da fonte de 

99m
Tc em frente à sonda de deteção. 



78 

 

7. Retirar a fonte e armazenar; 
8. Registar os valores recolhidos numa folha de cálculo e analisar o gráfico contagens vs 

ângulos. 

 
 
Observação: 
O registo do gráfico obtido deve apresentar um maior registo de contagens nos ângulos mais 
próximos à fonte e menos contagens para os ângulos mais afastados. Apresentando valores 
mais elevados para a menor distância entre a fonte e a sonda e valores mais baixos para a 
maior distância entre a sonda e a fonte. Os valores registados devem ter um desvio máximo de 
±5%. 
 
 
 Resolução Espacial 
 
Materiais: 
- Sonda Intraoperatória; 
- Fonte de 

99m
Tc com atividade entre 1 mCi e 0,5 mCi, em 1ml de soro, dentro de uma pipeta de 

Pauster; 
- Fonte de 

99m
Tc com atividade entre 0,11 mCi e 0,18 mCi, em 1ml de soro dentro de uma 

pipeta de Pauster; 
- Recipiente acrílico adaptado; 

- Régua milimétrica de 30 cm adaptada ao recipiente; 
- Régua milimétrica de 20 cm adaptada ao recipiente; 
- Suporte de varrimento da sonda intraoperatória. 
 
Procedimentos: 
1. Isolar a zona de medição de fontes radioativas extras; 
2. Fixar a régua milimétrica de 20 cm no fundo do recipiente; 
3. Colocar as fontes de 

99m
Tc nos orifícios apropriados: a fonte de maior atividade no PI e a de 

menor atividade no GS, separadas por uma distância inicial de 3 cm, estando a fonte de PI 
sempre fixa; 

4. Encher o recipiente a uma altura mínima de 6,3 cm; 
5. A fonte colocada em PI deve estar a uma distância da superfície da água de 1 cm, enquanto 

a fonte colocada em GS, a uma distância de 2 cm da superfície (Figura 3); 
6. Fixar a sonda intraoperatória no suporte e colocar na posição inicial da régua, sobre a 

superfície da água;  
7. Efetuar um varrimento sobre a superfície da água com a sonda intraoperatória; 
8. Realizar um conjunto de 10 medições para todas as distâncias entre 3 cm e 27 cm, em 

intervalos de 1 cm; 
9. Repetir as medições para a distância entre as fontes PI e GS de 4 cm, 5 cm, e 6 cm. 
10. Retirar a fonte e armazenar; 
11. Registar os valores recolhidos numa folha de cálculo e analisar o gráfico contagens vs 

distância lateral. 

 
 
Figura 2 – A imagem à esquerda, corresponde ao esquema da colocação da fonte de 

99m
Tc 

em frente à sonda de deteção. Por sua vez, a imagem à direita, representa o 

posicionamento real da fonte em relação à sonda, desviada com um ângulo de 30º.  
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Observação: 
O registo do gráfico obtido deve apresentar uma forma gaussiana, revelando um maior registo 
de contagens do lado em que se encontra a fonte GS. Os valores registados devem ter um 
desvio máximo de ±5%. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Esquema de ilustração do arranjo utilizado no estudo da resolução espacial, 

representado o PI e o GS, separados por uma dada distância d. 
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Anexo II - Consentimento informado dos doentes 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

INVESTIGAÇÃO 
de acordo com a Declaração de Helsínquia

7
 e a Convenção de Oviedo

8
 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorrecto ou que não está claro, não 

hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este 

documento. 

Título do estudo: Protecção Radiológica nos Procedimentos de Pesquisa Radioguiada do Gânglio Sentinela 

Enquadramento: No âmbito da dissertação de tese da aluna Ana Catarina Camejo Barreto, do Instituto Superior 

Técnico / Universidade Técnica de Lisboa, ao abrigo do protocolo de estágio autorizado pelo Conselho de 

Administração do Hospital Garcia de Orta, E.P.E., pretende-se desenvolver um estudo com o objectivo de avaliar 

a exposição a radiação pelos profissionais envolvidos no procedimento de pesquisa de gânglio sentinela, a 

decorrer nos Serviços de Medicina Nuclear, Bloco Operatório e Anatomia Patológica. 

Explicação do estudo:  

O procedimento de pesquisa de gânglio sentinela divide-se habitualmente em três fases: identificação do gânglio 

sentinela no Serviço de Medicina Nuclear, através da administração do radiofármaco; recolha do gânglio 

sentinela por meio de intervenção cirúrgica no Bloco Operatório; análise do gânglio extraído no Serviço 

Anatomia Patológica.  

Com o intuito de simular a exposição radioactiva à qual os profissionais de saúde envolvidos em todo o 

procedimento estão expostos, pretende-se realizar um conjunto de medidas a diversas distâncias do doente 

(nunca inferior a 3cm). De acordo com o estudo pré-definido, as medições ao doente decorrerão apenas no 

Serviço de Medicina Nuclear e no Bloco Operatório.  

Confidencialidade e anonimato: Informa-se que estes procedimentos de estudo não têm quaisquer riscos para o 

doente e que se procede de forma a garantir a total confidencialidade de toda a informação recolhida. Todos os 

dados recolhidos destinam-se única e exclusivamente para fins académicos.  

Desde já agradeço a atenção dispensada, 

Ana Catarina Barreto,  

Estudante de Mestrado Integrado de Engenharia Biomédica  

Instituto Superior Técnico, UTL 

Lisboa, Portugal 

912132938 

kati.barreto@gmail.com  

 

Assinatura (conforme Documento de Identificação):  

 ________________________________________________________________________________ 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

                                                        
7 http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf  

8 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf  

http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf
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Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas 

pelas pessoa que acima assina.  

Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de 

consequências.  

Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, 

confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e 

anonimato que me são dadas pela investigadora. 

 

Nome: 

_______________________________________________________________________________________ 

Assinatura (conforme Documento de Identificação):  

__________________________________________________________________________________________

___   

Data: ___ /___  /______ 

 

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE 
(se o menor tiver discernimento deve também assinar em cima, se consentir) 

NOME: _________________________________________________________ 

BI/CD Nº: ______________________          DATA OU VALIDADE ___ /___ /______ 

GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO: ___________________ 

        ASSINATURA  __________________________________________ 
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Anexo III – Registo de dose acumulada dos dosímetros TLD 

 


