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Medicina Nuclear

É uma especialidade médica que 
dedica-se ao diagnóstico e tratamento de 
diversas doenças através de utilização de 
pequenas quantidades de substâncias pequenas quantidades de substâncias 
radioátivas, que são  administradas ou 
engeridas pelos pacientes. Revela dados 
sobre anatomia e a função dos orgãos.



Equipe de profissionais  envolvidos

Médicos – responsáveis por todo o serviço,anamnese
processamentos de exames, laudos, etc.

Físicos – responsáveis pela radioproteção, calbracão
dos aparelhos, quarto terapêutico, etc...

Farmacêuticos – responsaveis pela marcação fármacos,Farmacêuticos – responsaveis pela marcação fármacos,
preparação das doses;

Enfermagem – administração das doses, acompanha-
mento e orientação dos pacientes.

Técnicos – realização dos exames e alguns tipo de 
processamentos, etc..

Administrativos – responsáveis pela marcação de 
exames, etc...



CaptadorCaptador :: Usado para
calcular captação (atividade
específica) de qualquer órgão,
principalmente o da glândula
tireóide. É acoplada a um

Aparelhos

tireóide. É acoplada a um
terminal de computador onde
são efetuados os cálculos de
captação logo após a
contagem.

Carpintec



• SPECT: Realiza exames 
de MN(Spect), dinâmico,

• estáticos, fluxo, óssea de 

• corpo inteiro, renais, 

Aparelhos.

• corpo inteiro, renais, 
pulmonares ,etc... tipo 
de Gamma câmara com 
capacidade tomográfica.

Millenium MG 



Aparelhos

SpectSpect--CTCT: : Realiza exames de 
MN(Spect) e CT(Rx) – tipo de gamma
câmara com capacidade tomográfica,
possui Softwares de recomposição
tridimensional das imagens obtidas.
As imagens estudadas, são fundidas As imagens estudadas, são fundidas 
(CT e MN)  e após processamento   
visualizão melhor as áreas 
comprometidas, portanto dão
melhor  diagnóstico.BrightView XCT



Aparelhos
PET/CT:PET/CT:Tomógrafo por 
emissão de pósitron
aparelho que combina a 
medicina nuclear(PET) a 
tomografia computadorizada 
(CT), permitindo uma fusão de 
imagens anatômicas e imagens anatômicas e 
metabólicas.
Radiofármaco :
18F-FDG (fluor-desoxiglicose)

Utilização: Oncologia, Neurologia, Cardiologia,etc...

Gemini TF



Aparelhos

.

1 - Paciente
2 - Colimadores
3 - Cristal
4 - Foto multiplicadoras
5 - Computadores



Aparelhos-Colimadores

• LEHR (Low Energy High Resolution)
• MEGP (Medium Energy General Purpose 
• HEGP (High Energy General Purpose)
• HEPH (High Energy Pinhole)

Tipo de Colimadores:



FOTOMULTIPLICADORAparelhos -

.

Converte  luz em uma corrente 
eletrica mensuravel, em física 
nuclear são associadas com os 
detectores de cintilação. A figura 
ao lado mostra a esquemática 
de uma fotomultiplicadora 
típica,consiste em catôdo feito 
de um marterial foto-sensível, de um marterial foto-sensível, 
seguido por uma coleção de 
elétrons, finalmente um anôdo. 
Todas as partes são colocadas 
em um tubo de vidro de modo 
que  fique com uma aparência 
de uma valvula de rádio de 
decadas anteriores.



Aparelhos-Computadores.

.
è

Local onde são colocado 
os dados dos pacientes, 
e onde são processados 
os exames.É de muita 
importância que os importância que os 
exames sejam sempre 
acompanhados por um 
médico especialista em 
medicina nuclear.



Aparelhos-Calibração

Uniformidade - diária( Intrínsica 
e extrínsica ) – diária.

Resolução espacial ( Intrínsica 
e extrínsica ) – semanal;

Teste de Linearidade – semanal;

Sensibilidade - semestral;

Resolução Energética – semestral;

Teste de centro de rotação  - mensal.

É bom lembrar que deve ser feito sempre pelo físico.



Aparelhos-Calibração 

.

Calibração do 
UniformidadeUniformidade

Flood  usado Spect-CT



Radiofarmácia 
Industrial- IPEN, IEN, CENEN

.

CICLOTRON-111 In, 18 F,123 I,
67 Ga, 201 Tl, etc...

REATOR – 235 U por Fissão
99 Mo,153 Sm.131 I,
137 Cs, 32 P, etc...



GERADOR DE 99Mo - 99mTC O4_

RADIOFARMÁCIA



GERADOR 99mTcO4_

RADIOFARMÁCIA

KITS-Conjunto de 
reagentes liofilizados

Radiofármacos para diferentes finalidades de diagnósticos.



Radiofarmácia

Local onde é eluido o gerador e são marcados os fármacos, e toda
manipulação de doses. Estuda os aspéctos físicos, farmacológicos
e biológicos que se relacionam com substâncias marcadas.

Hospitalar - INCa

Curiometro

Manipulação de doses



Radiofármacos 

Toda substância que por sua forma farmacêutica e pela
quantidade e qualidade de radiação pode ser utilizada
em diagnóstico e no tratamento dos seres vivos, qualquer
que seja a via de administração utilizada. 



Injetando Dose no Paciente.

Procedimento correto na
injeção do material radioativo.

Orientando o paciente para os
devidos procedimentos.



Após a Injeção, como funciona:

Captação por um 
orgão ou célula

Material Radioativo



EXAMES/TÉCNICAS

• A imagem cintilográfica, 
informa dados anatômico, 
tamanho, forma, posição 
e funcionamento. 

• Cintilografia Óssea.

Marcador:99mTcO4_MDP

Se apresentam em forma 
de gráficos ou imagens 
seqüências e conduzem 
informações fisiológicas.



Fluxo ósseo

Cintilografia Óssea (continuação))

Estáticas óssea

Matriz – 128x128
Tempo – 5 minutos

Estudo Dinâmico
V – 3 seg/frame
Nº de Imagens - 64



Fase de Perfusão

CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA e  ESTÁTICA.

Dinamicas- avalia a excressão renal através 
do fluxo sanguineo; hipertenção 
renovascular;  transplantes renais, etc..
Marcadores: 99mTcDTPA, 99mTcEC, 
99mTcMAG3, etc...

Estáticas-como o próprio nome afirma, 
consiste em imagens estáticas,não estão 

Fase de Parenquima

consiste em imagens estáticas,não estão 
em movimentos.
Marcadores : 99mTcDTPA, 99mTcEC, 
99mTcMAG3,etc 

99mTcDMSA-avalia anatomia cortical, 
pielonefrite aguda, função dos rins, 
cicatrizes, tumores renais, etc..



Cintilografia Renal – Estudo  Função de Perfusão

Fase de Fluxo Fase de Parenquima



Cintilografia de Perfusão Miocárdica

Avalia a circulação sanguínea nas
arterias do coração em busca de
esquemia(angina),fibrose(infarto) e
viabilidade miocárdica(pós-infarto).
Realizado em duas etapas(estresse
e repouso).

Marcado com 99mTcMIBI, 201Tl
Técnica:  

Matriz: 64X64, Tempo: 20 seg/frame



Cintilografia de Perfusão Miocárdica

Avalia movimentos septais 
contratilidade e fração de injeção

Mapa Polar



Cintilografia de Pulmonar

Ventilação – Marcador 99mTc +18 Ar;

Exame de grande importância no diagnóstico de TEP, Tumores.

Ventilação – Marcador 99mTc +18 Ar;

Perfusão – Marcador 99mTc + MAA.



Cintilografia de Perfusão Cerebral

Spect Cerebral:
Marcador  ECD, DTPA, com
99mTc;

Exame de grande importância no diagnóstico da doença de 
Alzheimer, tumores, hemangiomas, morte cerebral, etc...

99mTc;

Matriz-64x64
Cortes 32x30seg



IMAGENS COM F-18 FLÚOR - PET

Acometimento metastático



Acometimento metastático Nódulo pulmonar solitário 

IMAGENS COM F-18 FLÚOR - PET



Radioproteção -Equipamentos

Capela Contador Gaiger-Capela Contador Gaiger-
Müller

Castelos  transportadores de dose

Cofre  Armazenador do 
Gerador



Radioproteção - Equipamentos

Abrindo ou 
fechando
uma torneira 

Carro transportador
de doses

Sanitário higienização
dos pacientes



Radioproteção - Equipamentos

Avental c/dosimetro            ManipulaçãoAvental c/dosimetro            Manipulação
de dose

Deposito Armazenadores de rejeitos
radioativos

Transportadores
de doses



Rejeitos Radioativos

Tipos de Materiais - Seringas, agulhas, escalpes, 
luvas, papel e outros materiais.

Procedimento obrigatório – Classificar, sinalizar e registrar,
segregar (por tipo de materal e meia vida ), recipientes para
armazenar provisoriamente e elimiar após decaimento como 
rejeito infectante para coleta urbana.

Sinalização – Blindagens, recipientes próprios, nome do 
radionuclídeo, data do armazenamento, data do provável radionuclídeo, data do armazenamento, data do provável 
descarte, fazer radiometria e pesar.
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