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RESUMO 

 

O radionuclídeo 
131

I tem sido cada vez mais utilizado em procedimentos terapêuticos de 

Medicina Nuclear. Hoje em dia, as fontes de 
131

I administradas aos pacientes são produzidas em 

duas geometrias diferentes: solução e cápsulas. 

O objetivo desse estudo foi determinar o fator de calibração para cápsulas de 
131

I em uma 

câmara de ionização e avaliar a qualidade da medição da atividade dessas cápsulas em 

calibradores de radionuclídeos utilizados em Serviços de Medicina Nuclear. A metodologia para 

determinação do fator de calibração e da atividade dessas cápsulas foi desenvolvida realizando 

medições comparativas do 
131

I na geometria de cápsula e com elas dissolvidas. A câmara de 

ionização utilizada é um padrão secundário tipo poço com rastreabilidade metrológica ao Bureau 

International des Poids et Mesures (BIPM) e instalada no Laboratório Nacional de Metrologia 

das Radiações Ionizantes (LNMRI) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD). 

O  resultado  obtido  para  o  fator   de  calibração  no  trabalho, de 6,5053 ± (0,0381) x 

10
-18

 A Bq
-1

, foi 0,83% maior em relação ao fator de calibração para a solução de 
131

I contida na 

geometria de ampola padrão, 6,4515 ± 0,0368 x 10
-18

 A Bq
-1

. Com a obtenção do fator de 

calibração, determinou-se a atividade de cápsulas de 
131

I e realizou-se uma comparação com 

alguns Serviços de Medicina Nuclear da cidade do Rio de Janeiro para se avaliar o desempenho 

de seus calibradores de radionuclídeos.  

 

Palavras-chave: Padronização Secundária, 
131

I, Calibradores de radionuclídeos, Medicina 

Nuclear. 
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ABSTRACT 

 

The radionuclide 
131

I has been increasingly used in nuclear medicine therapy procedures. 

Nowadays, the 
131

I source administered to the patient is manufactured in two different 

geometries: solution and capsules. 

The aim of this study was to determine the 
131

I  capsule calibration factor for an 

ionization chamber  and evaluate the quality of the measurement of 
131

I activity in the geometry 

of the capsule in Nuclear Medicine radionuclide calibrators. The methodology for determining 

the calibration factor and the activity of these capsules was developed by performing 

comparative measurements of 
131

I in the geometry of the capsule and with them dissolved. The 

ionization chamber used is a well type secondary standard system with metrological traceability 

to the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) and installed at the National Laboratory 

for Metrology of Ionizing Radiation (LNMRI) of Radioprotection and Dosimetry Institute (IRD). 

The  result  obtained  for  the  calibration   factor   in   this   work,                             

6,5053 ± (0,0381) x 10
-18

 A Bq
-1 was 0.83% higher than the calibration factor of the 

131
I solution 

contained in the standard ampoule geometry, 6,4515 ± 0,0368 x 10
-18

 A Bq
-1

. After obtaining the 

calibration factor it was used to measure 
131

I therapy capsules in order to check the performance 

of radionuclide calibrators of some Rio de Janeiro city Nuclear Medicine Centers. 

 

 

Keywords: Secondary Standardization, 
131

I, Radionuclide Calibrators, Nuclear Medicine. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

A medicina nuclear é uma especialidade médica que faz uso das propriedades nucleares 

de compostos radioativos para realizar avaliações diagnósticas das condições fisiológicas de 

determinado órgão ou tecido, tratamentos terapêuticos e pesquisas médicas. Um aspecto único na 

medicina nuclear é a capacidade dos radiofármacos de detectar alterações na função e/ou 

morfologia de um determinado órgão ou tecido. 

Radiofármacos podem ser definidos simplesmente como substratos que contêm átomos 

radioativos na sua estrutura, podendo ser considerados como vetores que apresentam certa 

especificidade por algum órgão, tecido ou determinada função fisiológica e/ou fisiopatológica. A 

quantidade e a qualidade da radiação emitida determinam sua finalidade diagnóstica ou 

terapêutica. 

Atualmente, a grande maioria dos radiofármacos é utilizada com o propósito de 

diagnóstico. Nos últimos anos houve um aumento no interesse pela terapia radionuclídica, com a 

introdução de novos radiofármacos atuantes especificamente em determinada célula ou 

impedindo sua proliferação indesejável.  

Esse estudo visa por garantir procedimentos terapêuticos de qualidade, tendo-se em vista 

a exatidão na determinação da atividade de 
131

I administrada aos pacientes em relação à atividade 

prescrita. 
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1.1. Aspectos Gerais da Terapia Radionuclídica em Medicina Nuclear 

A terapia radionuclídica utiliza-se da propriedade de entrega de grandes doses de 

radiação aos tecidos alvos doentes, poupando os tecidos sadios. Além da localização seletiva da 

radiação, a terapia radionuclídica tem a vantagem de que um grande número de radionuclídeos, 

com uma ampla variedade de tipos de emissão e energias está disponível, viabilizando aplicações 

específicas. 

Os radioisótopos empregados no desenvolvimento de radiofármacos terapêuticos devem 

apresentar decaimento por emissão particulada (partículas beta, alfa ou elétrons Auger). A 

partícula pode apresentar alcance médio (partículas beta) ou curto (partículas alfa ou elétrons 

Auger), diminuindo assim os danos aos tecidos sadios circunvizinhos ao tecido alvo. O tipo 

específico de decaimento vai depender da natureza e do estágio da doença. Desta forma, a 

toxicidade da terapia radionuclídica (interna) é muito menor do que a radioterapia (externa). A 

emissão de raios gama, que pode ou não acompanhar o processo de emissão de partículas 

carregadas, apresenta uma pequena contribuição efetiva no tratamento terapêutico, porém, 

também contribui para um aumento na irradiação dos tecidos adjacentes. A emissão gama, 

entretanto, facilita a localização e acompanhamento da região de interesse, através de imagens 

cintilográficas. 

 

1.2. Propriedades Físicas do 
131

I 

O Iodo-131 ou apenas 
131

I é o radionuclídeo mais utilizado em procedimentos 

terapêuticos em Serviços de Medicina Nuclear (SMNs). Seu decaimento se dá através da emissão 

de radiação beta menos (
-
) para níveis excitados de 

131
Xe, inclusive o metaestado 

131m
Xe, de 

meia-vida igual a 11,96 dias (BIPM, 2004). O equilíbrio radioativo, ou seja, o estágio onde a 
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atividade de 
131

I se iguala à atividade de 
131m

Xe é obtido após 13,99 dias  (BIPM, 2004). A 

transição 
- 
mais provável ocorre com aproximadamente 89% de probabilidade de emissão e com 

uma energia de 606,3 keV (BIPM, 2004). A emissão gama () associada ao decaimento 
- 
mais 

provável ocorre com aproximadamente 83% de probabilidade e com energia de 364,49 keV 

(BIPM, 2004). Os principais modos de produção desse radionuclídeo são: através da fissão do 

Urânio-236 (
236

U) ou do bombardeamento do Telúrio-130 (
130

Te) com prótons  (BIPM, 2004). 

 

Figura 1.1. Esquema de decaimento radioativo do 
131

I. 
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No primeiro modo de produção, o Urânio-235 (
235

U) ao receber um nêutron adicional, 

transforma-se em 
236

U. Este, por ser altamente instável, se fissiona em diferentes núcleos 

menores e um dos produtos de fissão originados é o 
131

I. No segundo modo de produção 

mencionado, núcleos de 
130

Te são bombardeados com nêutrons. Com a incorporação de um 

nêutron seguida da emissão de radiação gama, núcleos de 
131m

Te e 
131

Te são produzidos, com 

meias-vidas de 30 horas e 25 minutos respectivamente  (BIPM, 2004). Ambos decaem em 
131

I 

através de emissão 
-
. A Figura 1.1 ilustra o esquema de decaimento do 

131
I (BIPM, 2004). 

 

1.3. Aplicabilidade do 
131

I em Medicina Nuclear 

 

A Medicina nuclear usa radionuclídeos no diagnóstico, terapia e estudo de doenças. Para 

o mapeamento da tireóide, por exemplo, os radionuclídeos mais usados são o 
99m

Tc, o 
131

I e o 
123

I 

na forma de iodeto de sódio. Os mapas podem fornecer informações sobre o funcionamento da 

tireóide, seja ela hiper, normal ou hipofuncionante, além de detectar tumores. O 
131

I foi o 

primeiro isótopo utilizado para avaliação da tireóide, mas devido à maior dose de radiação para o 

paciente e pior qualidade de imagem, tem sido menos utilizado. Eventualmente é empregado 

para caracterizar melhor alguns casos estudados com esse radioisótopo. As boas práticas indicam 

o uso do 
123

I para fins diagnósticos, devido ao seu esquema de decaimento e período de meia-

vida. O 
123

I, diferentemente do 
131

I decai a 
123

Te através principalmente da emissão de radiação 

gama de 158,97 keV, ou seja, não há a emissão de radiação 
- 

e possui uma meia-vida de 

aproximadamente 13,22 horas  (BIPM, 2004). Em diagnóstico, utiliza-se apenas a radiação 

gama, ou seja, a radiação capaz de sair do corpo do paciente e atingir o cristal detector das Gama 
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Câmaras. A utilização do 
131

I em diagnóstico caracteriza um procedimento que entrega uma dose 

de radiação adicional ao tecido tireoidiano em comparação com o procedimento realizado com 

123
I, uma vez que há a emissão de radiação 

- 
pelo 

131
I.  Embora seja indicado o uso do 

123
I em 

diagnóstico, o custo e a disponibilidade desse radioisótopo no país ainda dificulta a sua utilização 

permanente. As cintilografias da tireóide também podem ser realizadas com 
99m

Tc, com 

qualidade de imagem superior e menor dose de radiação para o paciente, devido às suas 

características físicas (energia mais baixa, de aproximadamente 140,51 keV e meia-vida mais 

curta de aproximadamente 6,00 horas)  (BIPM, 2004). Imagens produzidas com 
99m

Tc são 

suficientes para avaliar a funcionalidade dos nódulos palpáveis ou identificados por ultrassom, 

podendo ser diferenciados entre nódulos hipocaptantes ou hipercaptantes; para avaliar bócios 

difusos, multinodulares, tireoidites ou malformações em geral. No entanto, vale lembrar que esse 

radionuclídeo é captado pela tireóide, mas não é organificado (associado a outras moléculas na 

produção dos hormônios tireoidianos) e, portanto, alguns nódulos podem captar 
99m

Tc, mas não o 

131
I  (WATANABE, 2007). Outra aplicação do 

131
I em Medicina Nuclear é na terapia de certos 

tipos de tumores que possuem certas propriedades para se desenvolverem em determinados 

tecidos. É o caso do uso de 
131

I na terapia de tumores malignos da tireóide. A Doença de 

Basedow-Graves, ou como é mais conhecida, Doença de Graves (DG) é uma doença autoimune 

caracterizada por apresentar bócio difuso, hipertireoidismo e oftalmopatia, e também pode ser 

tratada com 
131

I através da radioiodoterapia (MONTE, 2004). Além dos tumores malignos da 

tireóide, dezenas de estudos clínicos desenvolvidos nos últimos anos indicam atividade de 

Anticorpos Monoclonais Ligados a Radioisótopos (AMLR) em tumores sólidos, caracterizando a 

Radioimunoterapia. O 
131

I é utilizado em Radioimunoterapia de tumores sólidos como os de 
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mama, colon, ovário, hepatoma, glioma, melanoma e neuroblastoma, e também de neoplasias 

hematológicas (COSTA, 2007). 

1.4. Radioiodoterapia (RIT) 

 

A Radioiodoterapia é o tratamento de tumores ou patologias através da administração de 

iodo radioativo (
131

I) ao paciente. Este procedimento terapêutico pode ser realizado em pacientes 

com carcinomas diferenciados da glândula tireóide ou portadores da Doença de Graves 

(hipertireoidismo). No caso dos pacientes que apresentam carcinoma diferenciado da tireóide, 

geralmente mais de 90% das células de tecido tireoidiano (tumor) são eliminados cirurgicamente. 

Após o procedimento cirúrgico, realiza-se a RIT, que consiste na ingestão de 
131

I em solução ou 

cápsula, com o propósito de causar a morte do tecido tireoidiano remanescente ou células de 

mesmas características espalhadas pelo organismo do paciente (metástases). Após a cirurgia e 

anteriormente à terapia, um mapeamento de todo o corpo do paciente é realizado, esse 

procedimento é comumente chamado de PCI (Pesquisa de Corpo Inteiro) mediante a 

administração de cerca de 5 mCi (185 MBq) de 
131

I. De acordo com essa pesquisa, determina-se 

a atividade a ser administrada ao paciente na RIT. Abaixo são observadas as atividades 

administradas na maioria dos SMN, conforme proposto por Beierwaltes, na Universidade de 

Michigan (LOPES, 2007): 

 100 – 150 mCi (3,7 – 5,5 GBq) para remanescentes (tecido residual de 

tireoidectomia); 

 150 – 175 mCi (5,5 – 6,475 GBq) para achados nos linfonodos; 

 175 – 200 mCi (6,475 – 7,4 GBq) para metástases pulmonares; 

 200 – 250 mCi (7,4 – 9,25 GBq) para metástases ósseas. 
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Outro parâmetro de grande importância é o valor percentual de captação do iodo 

radioativo no tecido tireoidiano através de cintilografia realizada de 6 a 24 horas após a ingestão 

desse material. A quantidade de iodo retida na tireóide depende do tamanho da glândula e da 

atividade da doença. A atividade de radioiodo a ser administrada aos pacientes com DG pode ser 

calculada levando-se em consideração o tamanho da glândula e a captação do iodo pela mesma, 

usando-se uma fórmula padrão [Atividade (µCi) = (µCi de 
131

I/g de tireóide x massa estimada da 

tireóide)/captação do radioiodo em 24h]  (MONTE, 2004). O tamanho da glândula pode ser 

avaliado clinicamente comparando-a ao tamanho normal (0,5-1g/ano de vida; 15-20g para os 

adultos) ou, mais precisamente, através da ultra-sonografia (MONTE, 2004). Mesmo que 

possamos determinar o tamanho da glândula, a captação do iodo, a meia-vida efetiva do 

radioiodo e o cálculo padrão da atividade a ser administrada, a eficácia do tratamento ainda é 

imprecisa, devido à variação individual da sensibilidade da célula folicular ao radioiodo 

(MONTE, 2004). 

Após a administração oral do 
131

I, a maior parte da radiação se concentra na glândula 

tireóide. A radiação  é responsável pela destruição da célula folicular e tem penetração de 1 a 2 

mm no tecido, destruindo as células que a captam, bem como as células das áreas adjacentes  

(MONTE, 2004).  Os achados histológicos após o tratamento com radioiodo são edema e 

necrose das células epiteliais, e infiltrado leucocitário. O processo inflamatório agudo é seguido 

por fibrose da glândula (MONTE, 2004). Contra indicações absolutas para a conduta de RIT são: 

gravidez e amamentação (UEDA, 2010). 
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1.5. Itens Normativos 

No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear é o órgão responsável por 

regulamentar e fiscalizar os Serviços de Medicina Nuclear. Em relação aos Requisitos de 

Radioproteção e Segurança, temos a norma CNEN-NN-3.05 (CNEN, 1996), criada em 1996, que 

preconiza, entre outros itens, os seguintes: 

 A existência de quarto para internação de pacientes com dose terapêutica, com 

sanitário privativo, quando forem aplicadas atividades terapêuticas de 
131

I, acima de 

30 mCi (1,11 GBq) pelo SMN 

 Realização semestral do Teste de Exatidão no calibrador de radionuclídeos. Sendo 

permitidos desvios percentuais de até ±10% 

 Realização semestral do Teste de Precisão no calibrador de radionuclídeos. Sendo 

permitidos desvios percentuais de até 5%. 

 

Já a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) recomenda que a exatidão na 

determinação da atividade de uma fonte a ser administrada em um paciente não deve ultrapassar 

o limite de ±2% nos Laboratórios de Radioatividade Padrão Secundário e ±5% nos demais 

laboratórios, incluindo os Serviços de Medicina Nuclear (IAEA, 2006). Mais ou menos flexíveis, 

ambos os órgãos apontam para a necessidade de se manter um Programa de Garantia da 

Qualidade de medição da atividade das fontes radioativas utilizadas nos Serviços de Medicina 

Nuclear, uma vez que um evento de sub ou superestimação da atividade de uma fonte pode gerar 

dose de radiação desnecessária em pacientes e profissionais, necessidade de repetição do estudo, 

mudança de conduta terapêutica ou até mesmo ineficiência terapêutica (IAEA, 2006). 
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CAPÍTULO II 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1. Metrologia das Radiações Ionizantes 

 

2.1.1. Padrões de Medição 

 

Apesar de pouco notado no dia a dia, não é possível imaginar a sociedade atual 

funcionando sem os padrões de medição. Sem eles a tecnologia e a ciência não teriam condições 

de alcançar o atual estágio de desenvolvimento e os processos de fabricação em grande escala 

seriam incontroláveis. A utilização de padrões se reflete em qualquer objeto doméstico ou 

equipamento de trabalho (LNMRI/IRD, 2002). 

Desde as primeiras sinalizações, o homem sentiu a necessidade de padrões de medição 

para desenvolver suas atividades. O comércio entre os povos, a necessidade de administrar 

territórios conquistados, o desejo de construção e reprodução de monumentos e edificações, 

fizeram com que fossem criados padrões de comprimento, de massa e de volume (LNMRI/IRD, 

2002). 

A padronização internacional das medidas tem sua história iniciada na Revolução 

Francesa, quando foi proposto um sistema universal de medidas que definiria fenômenos da 

natureza como padrões de referência. 

Em 1869, a França propôs a reunião de uma comissão internacional sobre medidas. A 

comissão internacional do Metro foi constituída e se reuniu em 1870 e 1872, com a participação 

de 28 países. Em 20 de maio de 1875, os representantes de 17 estados, entre eles o Brasil, 
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assinaram a “Convenção do Metro”. Essa Convenção criava um conjunto de organismos para 

assegurar a uniformidade das medidas físicas do mundo (LNMRI/IRD, 2002): 

O Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), laboratório permanente de 

metrologia, instalado nos arredores de Paris; 

O Comitê Internacional de Pesos e Medidas (CIPM), com a função de controlar o BIPM e 

preparar as decisões e recomendações; 

E a Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM), instância superior que se reúne em 

Paris a cada 4 anos, com representantes dos países signatários da Convenção. 

Juntamente com o BIPM, o CIPM e a CGPM, compõem o Sistema Internacional de 

Metrologia, os Laboratórios Nacionais de cada um dos países signatários da Convenção do 

Metro. No caso do Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO) é o órgão representante e participante do Sistema (LNMRI/IRD, 2002). 

 

2.1.2. Sistemas Nacionais e Internacionais de Medição da Grandeza Atividade 

 

Com o crescimento da utilização de materiais radioativos, tornou-se desejável estabelecer 

padrões nacionais e internacionais da grandeza atividade. Sua característica efêmera e os 

processos peculiares de decaimento dos radionuclídeos constituem um problema diferente para 

cada medição. Não existe então um padrão permanente, mesmo que arbitrário, da grandeza 

atividade. 

A grandeza atividade é definida como a taxa de transformações nucleares sofridas por 

uma amostra de átomos instáveis em um determinado instante.  
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Os padrões de radioatividade são essenciais para que, como em outros campos da ciência, 

possam ser relacionados os efeitos observados com estímulos bem definidos e conhecidos. 

Efeitos biológicos e fisiológicos também podem ser relacionados em resposta a uma dada 

quantidade de radiação aplicada, através de padrões de atividade que são utilizados para calibrar 

os equipamentos de medição utilizados por diferentes investigadores. 

Para que isso possa ser realizado, é necessária a existência de uma contínua 

disponibilidade de padrões nacionais e internacionais. Esses padrões, que deveriam incluir a 

maioria dos radionuclídeos de interesse, são, entretanto, difíceis de serem mantidos, 

principalmente os de meia-vida curta, estando acima da capacidade dos laboratórios nacionais e 

comerciais da grande maioria dos países. Essa dificuldade tem sido resolvida através da 

manutenção de instrumentos calibrados, de maior ou menor grau de complexidade, todos 

normalizados por calibrações em relação aos Sistemas nacionais e internacionais de medida de 

radioatividade com uma ampla variedade de radionuclídeos de diferentes modos de decaimento 

(LNMRI/IRD, 2002). 

 

2.1.3. Arranjo de Reconhecimento Mútuo 

 

O Arranjo de Reconhecimento Mútuo (Mutual Recognition Arrangement- MRA) do 

Comitê Internacional de Pesos e Medidas foi assinado em 1999 pelos Institutos Nacionais de 

Metrologia (INMs) de vários países (BIPM, 1999). 

Os objetivos principais do MRA são: fornecer confiabilidade e conhecimento da 

capacidade de medição dos Institutos Nacionais de Metrologia, particularmente para a 

comunidade regulatória e de acreditação; melhorar a realização dos padrões nacionais nos INMs, 
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particularmente nos INMs com menos experiência; fornecer o suporte técnico para acordos 

comerciais, equivalência de certificados de calibração aceitos mundialmente e reduzir barreiras 

técnicas ao comércio, causadas por lacunas em rastreabilidade e equivalência de medições 

(BIPM, 1999). 

O MRA pode ser dividido em duas partes, uma trata do reconhecimento mútuo do grau 

de equivalência dos padrões nacionais de medição mantidos pelos INMs baseado nos resultados 

das comparações-chave. A segunda parte trata do reconhecimento mútuo dos certificados de 

calibração publicados pelos INMs baseados na capacidade de medição e calibração que passaram 

por avaliações internacionais e que são suportadas por um sistema da qualidade (BIPM, 1999). 

A capacidade de medição de cada INM é compilada em uma base de dados mantida pelo 

BIPM, fundamentada no desempenho nas comparações-chave (BIPM, 1999). 

 

2.1.4. Comparações Chaves 

 

Órgãos governamentais nacionais e internacionais promovem programas de comparação 

interlaboratorial com o objetivo de estabelecer procedimentos de medição, determinar o valor de 

referência de uma grandeza desconhecida ou confirmar um valor já estabelecido. O programa 

mais tradicional de rastreabilidade em medição de atividade de radionuclídeos é o organizado 

pelo BIPM, pela abrangência de laboratórios participantes.  

O Comitê Consultivo de Radiações Ionizantes (CCRI) do BIPM se reúne a cada dois 

anos, analisa e propõe ao CIPM exercícios de comparações-chave na área de radiações 

ionizantes. 
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As comparações-chave são identificadas pelo organismo que organizou o exercício, por 

exemplo, CCRI do BIPM, ou pelas regiões metrológicas, Sistema Interamericano de Metrologia 

(SIM), EUROMET ou APMP. Recebe ainda a letra K de comparação-chave, acrescida dos 

números, II, que corresponde à seção de radionuclídeos; adicionam-se também as letras s e p 

respectivamente para comparações suplementares ou estudo piloto; recebem ainda numeração de 

1 a 6 em ordem sequencial. Os resultados das comparações-chave são registrados e relatados sob 

a forma de Relatórios Preliminares ou Relatórios Finais no site do BIPM (BIPM, 2011). 

 

2.1.5. Garantia da Qualidade Metrológica 

 

Continuamente estão sendo estabelecidos programas de garantia de qualidade, de 

comparações laboratoriais, e de verificação de medições (rastreamento), a nível internacional e 

nacional, permitindo assim, atingir um alto grau de confiabilidade nas medições e nos padrões de 

utilização mais comum (LNMRI/IRD, 2002).  

O sistema internacional de rastreabilidade de medidas de radioatividade compreende uma 

estreita colaboração entre os principais laboratórios de metrologia de radionuclídeos de todo o 

mundo. Ele envolve duas principais atividades organizadas pelo BIPM: 

Programas de comparações laboratoriais, onde amostras de uma solução radioativa 

preparadas por um laboratório nacional, a pedido do BIPM, são enviadas aos diferentes 

participantes para sua medida e posterior comparação e avaliação dos resultados obtidos pelos 

diversos laboratórios nacionais. 

O SIR, Sistema Internacional de Referência do BIPM, que permite que laboratórios 

nacionais submetam ao BIPM soluções radioativas com concentração de atividade medida em 
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seus laboratórios, para comparação e registro. Os usuários podem enviar amostras em qualquer 

época do ano mediante contato prévio com o BIPM. As amostras preparadas e padronizadas 

pelos laboratórios nacionais e internacionais enviadas em ampolas de vidro seladas padronizadas 

(padrão tipo NIST) são analisadas pelo BIPM e o valor da atividade e incerteza associada são 

analisados para verificação pelo laboratório solicitante da consistência dos resultados em 

comparação com os laboratórios nacionais participantes (LNMRI/IRD, 2002). 

 

2.1.6. Rastreabilidade Metrológica 

 

A definição do vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais de metrologia 

(VIM) para rastreabilidade metrológica é: “A propriedade do resultado de uma medição ou valor 

de um padrão, estar relacionado a referências estabelecidas, geralmente a padrões nacionais ou 

internacionais, através de uma cadeia contínua de comparações, todas tendo incertezas 

estabelecidas.” (INMETRO, 2007). 

O conceito é geralmente expresso pelo adjetivo rastreável, no sentido de demonstrar a 

ligação e a hierarquia entre os padrões (DA SILVA, 2008). 

Para garantir a rastreabilidade de suas medições, o LNMRI desde 1987, participa de 

programas de comparação organizados pelo BIPM e submete, periodicamente, soluções 

radioativas padronizadas ao Sistema Internacional de Referência (SIR).  

Participa também, como convidado, de comparações organizadas pelas várias 

organizações regionais de metrologia tais como: Sistema Interamericano de Metrologia (SIM) ao 

qual pertence, Região metrológica da Europa (EUROMET) e Região metrológica da Ásia e 
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Pacífico (APMP) (LNMRI/IRD, 2002). O diagrama de rastreabilidade adotado pelo LNMRI 

pode ser visto na Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Métodos Absolutos de Padronização da Grandeza Atividade 

 

Métodos Absolutos de Padronização da grandeza Atividade são também denominados 

métodos primários ou diretos de medição. Métodos primários são definidos como métodos de 

medição que possuem a mais alta qualidade metrológica, cujo processo pode ser completamente 

descrito e compreendido, no qual as incertezas de medição podem ser declaradas em termos de 
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Figura 2.1. Diagrama de Rastreabilidade Metrológica adotado pelo LNMRI. 
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unidades do SI e os resultados não necessitam de um padrão da grandeza medida ao qual devam 

ser referenciados para serem aceitos.  

Estes métodos permitem a determinação da atividade de uma amostra através das taxas 

de contagem observadas, necessitando apenas, em alguns casos, do conhecimento prévio dos 

parâmetros do esquema de decaimento do radionuclídeo em questão. 

Métodos absolutos de padronização produzem, a partir de amostras não calibradas, 

amostras padrão ou simplesmente padrões primários, que possuem os valores absolutos de 

determinada grandeza. 

A definição de um padrão primário segundo o VIM (Vocabulário Internacional de 

Metrologia) é: “Um padrão designado ou amplamente aceito como o padrão de mais alta 

qualidade metrológica e cujo valor é aceito sem estar referenciado a outro padrão da mesma 

grandeza”.  

Os métodos absolutos de padronização utilizados no LNMRI são: 

- Contagem em coincidência ; 

- Contagem em anticoincidência ; 

- Contagem em Pico-Soma. 

2.2.1. Método de Contagem em Coincidência 4- 

 

A metodologia de contagem em coincidência pode ser aplicada a qualquer decaimento 

nuclear que envolva a emissão de duas ou mais radiações em coincidência. Quando um 

radionuclídeo emite uma partícula  ou , ou raios X característico como resultado de uma 

captura eletrônica, seguido prontamente por uma radiação , o método de contagem em 
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coincidência pode ser usado para medir a eficiência dos detectores para as duas radiações em 

coincidência e, assim, calcular a atividade do radionuclídeo em estudo (LNMRI/IRD, 2002). 

Esse método é utilizado na medição da grandeza atividade, para decaimento simples alfa-

gama, ou beta-gama. Geralmente são utilizados dois detectores, cada um sensível a somente um 

tipo de radiação. Um terceiro canal de contagem, constituído de um circuito de coincidência, 

registra eventos provenientes dos dois detectores que ocorrem simultaneamente. Com os valores 

de contagem de cada um dos três canais, as correções e análises, que podem não ser simples, 

determina-se todos os parâmetros para obtenção da atividade. 

Na contagem das partículas alfa e beta são utilizados detectores proporcionais ou 

cintiladores líquidos, e para os fótons, cristais de Iodeto de Sódio ativados com Tálio, NaI(Tl) ou 

de germânio. Basicamente são necessários: um detector proporcional para a contagem beta e a 

eletrônica associada que compõe o canal beta, um detector de NaI(Tl) ou germânio para a 

contagem gama e a eletrônica associada que resulta no canal gama e um terceiro canal de 

contagem onde são registrados os eventos de coincidência entre os dois canais, sendo este o 

canal de coincidência.  

O diagrama de blocos do sistema de coincidência do LNMRI é apresentado na Figura 2.2.       

Na preparação das fontes a serem medidas pelo sistema, algumas gotas da solução do 

radionuclídeo são depositadas quantitativamente sobre filmes finos de VYNS (copolímero de 

acetato de polivinila e cloreto de polivinila), esticados em arandelas de aço inoxidável e 

metalizados com ouro nas duas faces. A densidade superficial desses filmes é da ordem de 10 a 

15 g cm
-2

. A Figura 2.3 ilustra o esquema do suporte de fontes para contagem em coincidência. 
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Figura 2.2. Diagrama de blocos do sistema de contagem em coincidência 4 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Esquema da fonte com a solução de radionuclídeo. 
  

No método de coincidência tradicional, a atividade da fonte pode ser determinada em 

função das contagens nos três canais e utilizando uma técnica de extrapolação para eficiência 

beta unitária, introduzindo as correções relativas ao tempo morto, tempo de resolução, de 

radiação de fundo, coincidências acidentais e decaimento (BAERG, 1973). 

Para o uso do método de contagem em coincidência é essencial que um dos detectores 

fonte

  fonte de
alta tensão

  fonte de
alta tensão

proporcional

      pré-
amplificador

      pré-
amplificador

      pré-
amplificador

amplificador

amplificador

somador

iodeto de
  sódio

fotomulti-
plicadora

analisador
monocanal

analisador
monocanal

gerador de
  atraso e
  gatilho

gerador de
  atraso e
  gatilho

 unidade de
coincidência

contador
  beta

  contador
coincidência

contador
  gama

temporizador

 



19 

 

permaneça estável durante todo o processo de medição, isto é garantido pelo detector do canal 

gama, e que o outro detector possua eficiência geométrica de 4, possibilitando que seja 

alcançada uma eficiência próxima a 100% no canal beta (CAMPION, 1959). 

Considera-se ainda que o detector beta só seja sensível a partículas beta e o detector gama 

a raios gama. Assim, cada evento contado em coincidência resultará em um evento de 

decaimento. Então para uma fonte puntiforme de atividade No e eficiências de detecção e 

as taxas de contagem nos canais beta (Nβ), gama (N) e de coincidência (Nc) serão 

respectivamente: 

                                                              0NN                                                        (2.1) 

                                                              0NN 
                                                       (2.2) 

                                                             0c NN 
                                                    (2.3) 

 

Com essas três equações obtém-se a equação básica do método de coincidência para a 

determinação do valor da atividade No, não sendo necessário o conhecimento das eficiências dos 

detectores: 

 

cNNNN 0
                                                     (2.4) 

 

As eficiências beta e gama podem ser também obtidas por meio das taxas de contagem 

dos respectivos canais, considerando que a fonte é extensa e que o detector proporcional é, em 

primeira aproximação, igualmente sensível a toda a fonte:  
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 NNc                                                            (2.5) 

 NNc                                                           (2.6) 

 

As equações 2.4 a 2.6 só podem ser aplicadas no caso ideal de radionuclídeo que decai 

com a emissão de uma partícula beta seguido de um raio gama. Na prática, os radionuclídeos 

apresentam esquemas de decaimento mais complexos e os detectores não são sensíveis a um só 

tipo de radiação. Além disso, as taxas de contagens Nβ e N devem ser corrigidas para as perdas 

devido ao tempo morto e subtrair a contribuição da radiação de fundo. Por sua vez, Nc deve ser 

corrigida para as coincidências acidentais que surgem pelo fato de o tempo de resolução do 

circuito de coincidência ficar aberto durante um tempo finito. Portanto, as equações de 

coincidência devem incorporar essas correções necessitando do conhecimento ou a determinação 

das eficiências de diversos tipos de radiações que são emitidas durante o seu decaimento.  

A metodologia e aplicação do método de coincidência na metrologia de radionuclídeos 

são amplamente encontradas na literatura especializada (NCRP, 1985; MANN, 1991; 

KAWADA, 1972)  

 

 

 

2.2.2. Método de anticoincidência 

 

O método de anticoincidência foi sugerido pela primeira vez como uma alternativa ao 

método de coincidência por Bryant (BRYANT, 1962) para decaimento beta-gama pronto e 

posteriormente aplicado ao caso de emissores que possuem estados metaestáveis com a emissão 

de radiação gama retardada (BRYANT, 1967). 
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Com a contagem em anticoincidência, os raios gamas não correlacionados as partículas 

beta são contados e a taxa de contagem no canal de coincidência pode então ser obtida pela 

subtração entre a taxa de contagem gama total e a taxa de contagem não correlacionada. Com a 

introdução da técnica de cronometragem em tempo vivo, este método apresenta vantagens como 

a eliminação de correções instrumentais tais como tempo morto e coincidências acidentais.  

Com o método de anticoincidência, aplicado ao decaimento beta-gama as taxas de 

contagem de cada detector serão Ne N respectivamente, contadas juntamente com os eventos 

gama não correlacionados aos eventos beta detectados.  

A atividade de um dado radionuclídeo pode ser determinada pela equação clássica do 

método de coincidência e utilizando a mesma técnica de extrapolação, e que difere do método de 

anticoincidência, apenas na taxa de contagem Nc, que neste caso passa a ser denominada taxa de 

contagem no canal comum. Ela é determinada para uma dada janela de contagem gama como a 

diferença entre a taxa de contagem gama total e a taxa de contagem gama de eventos não 

correlacionados, ou que não estejam em coincidência, que pode ser representada pela equação 

2.7 abaixo: 

               
wiw

w

NN

NN
A






                                               (2.7) 

onde: 

A é a atividade da fonte 

N  é a taxa de contagem no canal beta corrigida para radiação de fundo 

wN    É taxa de contagem gama na janela corrigida para radiação de fundo 
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wiN   É a taxa de contagem gama de eventos não correlacionados corrigida para radiação de 

fundo. 

A aplicação do método de anticoincidência na determinação da atividade de fontes 

radioativas pode ser encontrada na literatura especializada pertinente. Entre essas referências 

podem ser citadas: BOUCHARD, 1996; BOBIN, 2006, BOBIN, 2007; DA SILVA, 2008a; DA 

SILVA, 2008b e DA SILVA, 2008c. 

 

2.2.3. Método Pico-Soma 

 

O Método Pico-Soma foi originalmente desenvolvido por BRINKMAN e colaboradores 

(BRINKMAN, 1963a, 1963b, 1963c, 1965a 1965b) para um detector de cintilação de NaI(Tl) 

tipo poço na medição da atividade de 
60

Co, 
46

Sc, 
22

Na e 
18

F. Tanto o arranjo experimental como a 

análise dos dados são simples e diversos autores vêm usando esse método para a padronização da 

atividade de radionuclídeos (EDISS, 1981; MARTIN, 1992; KIM, 2003; DA SILVA, 2006; DE 

ALMEIDA, 2007). O método utiliza um único detector que pode ser um cristal de cintilação de 

NaI(Tl) ou um germânio de alta resolução. O radionuclídeo a ser calibrado deve emitir dois ou 

mais radiações eletromagnéticas simultaneamente em cada decaimento radioativo. Pode ser dois 

raios gama em cascata como o 
60

Co ou um raio-X característico seguido por um raio gama como 

o 
123

I. 

A equação fundamental do método é 

 

12

21
0

N

NN
NN T                                                                      (2.8) 
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onde No é a atividade da fonte, NT é a taxa de contagem do espectro total, N1 e N2 são as taxas de 

contagem dos fotopicos e N12 a taxa de contagem do pico-soma, os resultados das interações 

simultâneas das duas radiações no detector. 

Esse método de calibração absoluta pode ser utilizado sempre que possível, quando o 

espectro do radionuclídeo permitir. É de fácil aplicação e com exatidão de medição comparável 

ao método de contagem em coincidência . Para uma aplicação prática é apropriado o uso 

de um analisador multicanal junto com um programa computacional para análise de espectros, 

como o Maestro (DE BARROS, 2001). 

 

2.3. Métodos Relativos de Padronização da Grandeza Atividade 

 
Em princípio, qualquer método utilizando um detector que permita a determinação da 

atividade de uma amostra e de um padrão de mesma espécie, poderia servir como método de 

calibração. Os métodos relativos de padronização da grandeza atividade são também 

denominados secundários ou indiretos. Sua incerteza de medição pode ser declarada em termos 

de unidades do SI, e os resultados precisam estar referenciados a um padrão da grandeza medida 

(TAUHATA, 2003). 

A definição de um padrão secundário segundo o VIM (Vocabulário Internacional de 

Metrologia) é: “Padrão cujo valor é estabelecido por comparação a um padrão primário da 

mesma grandeza”. 

Os métodos relativos mais utilizados no LNMRI são: 

- CIEMAT/NIST; 

- Espectrometria gama; 

- Câmara de ionização. 
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2.3.1. Método CIEMAT/NIST  

 

 

Este método foi desenvolvido na década de 80, através de um projeto de cooperação 

científica entre o CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas da Espanha) e o NIST (National Institute of Standards and Technology dos EUA), 

sendo atualmente utilizado por vários laboratórios de metrologia em todo o mundo. É um método 

relativo de calibração e, portanto necessita que o sistema ou equipamento de detecção seja 

submetido previamente aos efeitos da radiação proveniente de amostras de uma solução padrão 

de atividade conhecida para que a sua resposta possa ser determinada e, em função desta, poder 

calcular a atividade das outras soluções radioativas que se desejar calibrar (LOUREIRO, 2000). 

A cintilação líquida permite calibrar radionuclídeos com tipos diferentes de decaimento. 

Fornecem resultados exatos e com baixas incertezas, podendo ser comparado a um método 

direto, além de realizar uma calibração em um curto espaço de tempo e usar equipamentos 

automatizados encontrados comercialmente (LOUREIRO, 2000). O cintilador líquido instalado 

no LNMRI é um Wallac Winspectral α/β modelo 1414, do fabricante Perkin Elmer e cuja 

fotografia é apresentada na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Cintilador Líquido Wallac 1414 do LNMRI  
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2.3.2. Espectrometria Gama 

 

 O método de espectrometria gama com detector de germânio (GMX) é muito utilizada 

para determinar a atividade de amostras, principalmente quando é necessário identificar o 

radionuclídeo em questão através da visualização das energias das radiações detectadas. O 

sistema do LNMRI pode ser visto na Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5. Sistema de espectrometria gama com detectores de germânio do LNMRI  

 

O detector semicondutor presente no LNMRI é um Germânio Hiperpuro (GeHP), 

caracterizado por estrutura coaxial com 50% de eficiência relativa, resolução de 1,90 keV para a 

linha de 1,33 MeV do 
60

Co e 0,90 keV para a linha de 122 keV do 
57

Co e janela de alumínio de 

1,0 mm de espessura. Este detector, quando em operação, necessita estar resfriado e para esta 

finalidade é utilizado nitrogênio líquido, a uma temperatura de 77 K.  

A atividade de uma amostra de um determinado radionuclídeo é proporcional a área de 

um dos picos fotoelétricos do espectro de contagem das radiações gama, em um determinado 
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intervalo de tempo, considerando a eficiência do detector e a intensidade da emissão gama que 

originou o pico fotoelétrico. Na determinação da atividade é necessário o uso da curva de 

eficiência para relacionar o número de contagens registradas a uma determinada energia e o 

número de radiações emitidas pela amostra com a mesma energia, por unidade de tempo 

(REZENDE, 2009), (MANN, 1991) e (NCRP, 1985). 

A eficiência de um detector é definida como a relação entre as taxas de radiação 

detectadas e as emitidas pela fonte, utilizando fontes padrões de energia e intensidade relativa 

bem definida e a mesma geometria, se obtém um conjunto de pontos que, ajustados pelo método 

dos mínimos quadrados, formam a curva de eficiência do detector. Porém esta curva vale 

somente para as mesmas condições de operação e de geometria da fonte, caso haja alguma 

alteração deve-se obter uma nova curva de eficiência. 

 

2.3.3. Câmara de Ionização Tipo Poço 

 

Em geral, as câmaras de ionização possuem uma geometria cilíndrica. Seu volume 

sensível é preenchido por um gás ou uma mistura de gases sob alta pressão, onde dois eletrodos 

cilíndricos coaxiais são mantidos sob uma diferença de potencial constante. A radiação ao 

penetrar no volume sensível do detector, ioniza o gás, formando pares de íons, que geram cargas. 

Estas cargas são atraídas pelos eletrodos e ao serem coletadas formam correntes elétricas que são 

medidas por um eletrômetro. A corrente elétrica é medida através da quantidade de cargas 

produzidas durante um intervalo de tempo pré-fixado, sendo a carga proporcional ao número de 

pares de íons formados, que por sua vez é determinado pelo tipo de radiação, energia e gás de 

preenchimento, sendo independente da diferença de potencial entre os eletrodos. Embora opere 
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na região de saturação de íons, se faz necessário o uso de amplificadores, pois a carga coletada é 

muito baixa, da ordem de 10
-12 

A (DAMASCENO, 2005; SCHRADER, 1997). 

No centro da parte superior da câmara, há uma reentrância na forma de um poço coaxial, 

por onde se introduz a amostra radioativa a ter sua atividade determinada. A tensão é fornecida 

por uma fonte estabilizada e a eletrônica associada converte a corrente de ionização em uma 

tensão que é proporcional à atividade da amostra. Para uma dada geometria e um nuclídeo 

específico, a corrente de ionização é diretamente proporcional à atividade da amostra (DIAS, 

1978). 

Os principais parâmetros que devem ser levados em consideração para a seleção de 

câmaras de ionização são: 

- Faixa de energia de utilização e sua curva de resposta com relação à energia; 

- Faixa de atividade mensurável (desde alguns Bq até MBq), dependendo do radionuclídeo; 

- Tempo de resposta; 

- Dependência direcional; e 

- Precisão e exatidão. 

Para os radionuclídeos gama emissores, o equipamento mais adequado é a câmara de 

ionização tipo poço ou reentrante, pois estas câmaras apresentam as características que 

satisfazem um sistema de referência tais como: 

- Alta estabilidade; 

- Simplicidade da preparação das amostras; 

- Precisão igual ao método absoluto; 

- Flexibilidade quanto à faixa de atividade; 

- Baixo custo; 
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- Rapidez na obtenção de resultados. 

A resposta da câmara de ionização, isto é, a corrente gerada pela radiação gama, é uma 

função da energia dessa radiação que atravessa o seu volume sensível e da densidade do gás de 

preenchimento. 

Nos laboratórios de metrologia, a câmara de ionização deve ser calibrada com fontes 

padrão, geralmente padronizadas por um método absoluto, com incertezas da ordem de +/- 1% 

no valor da atividade.  

Em função de sua grande estabilidade ao longo do tempo (da ordem de 0,1% de variação 

ao longo de muitos anos), as câmaras de ionização são muito utilizadas também como 

instrumento de referência para calibração, pois eliminam a necessidade de recalibrações 

frequentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A câmara de ionização IG12 disponível no LNMRI é do tipo poço (ou reentrante, ideal 

para emissores gama), com diâmetro de 5,08 cm, e contém argônio à pressão de 2 MPa no seu 

volume sensível, fabricada pela 20
th

 Century Eletronics. Para que não haja mudança na eficiência 

Figura 2.6. Esquema da Câmara de Ionização tipo poço. 
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de contagem devido à geometria, utiliza-se um suporte de acrílico compatível com o diâmetro de 

poço da câmara. A radiação de fundo é reduzida por meio de um castelo de chumbo com paredes 

de 5 cm de espessura.  

Seu desenho esquemático pode ser visto na Figura 2.6 e uma ilustração do sistema 

instalado no LNMRI é apresentada na Figura 2.7. 

 

 

 

 
 

Figura 2.7. Arranjo experimental do sistema de Câmara de Ionização dentro de sua blindagem 

instalado do LNMRI. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Materiais Utilizados  

 

3.1.1. Determinação do Fator de Calibração para Cápsulas de 
131

I 

 

Na determinação do fator de calibração da câmara de ionização IG12 para as cápsulas de 

131
I, foram utilizados os seguintes materiais: 

 9 Cápsulas de 
131

I ativas. 

 3 Cápsulas de 
131

I exauridas. 

 Ampolas de vidro com geometria padronizada ao Sistema de Padronização 

Secundária Câmara de Ionização IG12. 

 Frascos de vidro 10R e P6. 

 Frascos de vidro de Cintilação Líquida. 

 Lâmpada emissora de infravermelho. 

 Pinça. 

 Balança Mettler Toledo modelo AX205. 
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 Água destilada. 

 Câmara de Ionização IG12 CENTRONIC. 

 Eletrômetro Keithley 6517A. 

3.1.2. Avaliação da Qualidade Metrológica de Cápsulas de 
131

I 

 

  03 Cápsulas de 
131

I ativas. 

 Calibrador de radionuclídeos modelo CAPINTEC CRC-15R 

 Calibrador de Radionuclídeo modelo CAPINTEC PADRÃO SECUNDÁRIO 

 Calibrador de radionuclídeos modelo VICTOREEN Cal/Rad 34-061 

3.1.3. Exercício de comparação realizada em Serviços de Medicina Nuclear da cidade do 

Rio de Janeiro 

 2 Cápsulas de 
131

I com atividades calibradas no IG12. 

 12 Calibradores de radionuclídeos de diferentes Serviços de Medicina Nuclear da 

cidade do Rio de Janeiro. 

3.2. Procedimentos Experimentais 

 

3.2.1. Determinação do Fator de Calibração para Cápsulas de 
131

I 

 

As cápsulas de 
131

I foram fornecidas pelo IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares), portanto, foram produzidas pelo mesmo processo que as cápsulas de 
131

I utilizadas 
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pelos Serviços de Medicina Nuclear em RIT são produzidas. Em sua produção são utilizadas 

cápsulas de gelatina sólida que são preenchidas por fosfato de sódio (sal de coloração branca). A 

partir de uma solução de radioiodeto de sódio com concentração de atividade conhecida são 

pipetados volumes referentes às atividades que se deseja obter nas cápsulas, e esses volumes são 

depositados cápsula a cápsula sobre a matriz de fosfato de sódio. Enfim, as cápsulas são fechadas 

com o encaixe da porção de gelatina sólida superior.  

Foram utilizadas duas metodologias na determinação do fator de calibração para cápsulas 

de 
131

I na câmara de ionização IG12. Apenas por motivos práticos, uma vez que não se tinha o 

domínio sobre os tempos em que seríamos expostos às fontes e com as cápsulas exauridas, nós 

poderíamos controlar a atividade adicionada às cápsulas, tornando-as então cápsulas ativas com 

bem baixa atividade, já que o 
131

I possui uma meia-vida de aproximadamente 8 dias e as cápsulas 

produzidas para aplicações médicas precisariam de meses para decair ao níveis que 

precisávamos. Na primeira, 3 cápsulas exauridas foram internamente contaminadas com 
131

I em 

solução com atividade conhecida. A contaminação se deu através da deposição de uma gota com 

uma média de 35 mg através de uma injeção na cápsula com uma agulha acoplada a uma seringa. 

A Figura 3.1 ilustra o momento da injeção. 
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Figura 3.1. Injeção de solução de 
131

I na cápsula exaurida. 

 

 

Após a injeção, as cápsulas contaminadas foram armazenadas em frascos 10R conforme a 

Figura 3.2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Frascos 10R com as cápsulas posicionadas com suas extremidades injetadas para cima. 

 

. 

Foram realizadas 10 medições da corrente produzida por cada cápsula contida no frasco 

10R na Câmara de Ionização IG12. Posteriormente, todas essas medições foram repetidas 
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invertendo-se a posição das cápsulas, ou seja, enquanto as primeiras medições foram realizadas 

com a extremidade onde foi depositada a solução sobre a matriz salina voltada para cima, as 

últimas foram realizadas com essa extremidade voltada para baixo. Esse procedimento de 

medições foi feito para verificar uma possível variação na resposta da câmara para essas duas 

posições. Como a atividade da solução de 
131

I injetada em cada cápsula é conhecida pode-se 

determinar o fator de calibração Fc (A/Bq) para essa geometria da câmara de ionização IG12. 

Depois de efetuada as medições, cada cápsula foi colocada dentro de um frasco de vidro 

contendo cerca de 20 ml de água destilada. O conjunto foi aquecido à aproximadamente 38 

grauss Celsius dentro de um forno de microondas e agitado até que houvesse a total dissolução 

de todas as cápsulas em seus respectivos frascos, produzindo uma solução homogênea de 
131

I. 

Uma imagem de um dos frascos com sua cápsula dissolvida sob a lâmpada emissora de 

infravermelho pode ser vista na Figura 3.3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Frasco 10R com uma cápsula dissolvida sob a lâmpada emissora de infravermelho. 

 

Foram preparadas 3 ampolas de vidro preenchidas até 2 cm de altura a partir de sua base 

(geometria padrão de calibração na câmara de ionização IG12) com as soluções presentes nos 3 

frascos. A solução é transferida de um recipiente ao outro usando um picnômetro de plástico e ao  
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serem atingidos os 2 cm de altura, a ampola é selada através do aquecimento de sua extremidade 

em uma chama, conforme ilustrado na Figura 3.4. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.4. Fechamento da ampola preenchida com a solução proveniente da dissolução de uma das 

cápsulas até 2 cm de altura. 

 

As massas das cápsulas contaminadas, da água destilada adicionada aos frascos e das 

soluções transferidas para as ampolas foram determinadas a partir do método de pesagem 

diferencial, utilizando a balança METTLER TOLEDO modelo AX205 no laboratório de 

preparação de fontes com as condições ambientais de temperatura entre 19,0 °C e 21,0 °C e 

umidade relativa do ar entre 49% e 51%. 

Após a realização de 10 medições de uma fonte de referência de 
226

Ra, para verificação 

da estabilidade da Câmara de Ionização IG12, cada ampola foi então submetida a 10 medições. 

A ampola de vidro com 2 cm de altura é a geometria padrão para a câmara de ionização IG12 e 

seu fator de calibração (A Bq
-1

) é previamente conhecido, o que nos permite determinar as 

atividades dessas ampolas, de acordo com a equação 3.1.  

 

CF

I
A                                                                         (3.1) 

sendo 
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A = Atividade da solução presente na ampola; em Bq, 

I = Corrente produzida pela ampola na câmara de ionização IG12; em ampere, 

FC = Fator de Calibração da IG12 para o 
131

I na geometria de ampola, em A Bq
-1

. 

 

Conhecendo-se a massa da solução de 
131

I na ampola determina-se a sua concentração de 

atividade (Bq g
-1

) que será utilizada para determinar a atividade total da solução obtida pela 

dissolução da cápsula na água aquecida no frasco 10R. Desta maneira pode-se comparar a 

atividade injetada na cápsula exaurida e a atividade obtida após a dissolução na água destilada. A 

metodologia é apresentada como diagrama de blocos na Figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.5. Diagrama de blocos para a primeira metodologia na determinação do fator de 

calibração da cápsula de 131I. 
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Na segunda metodologia foram utilizadas 9 cápsulas ativas. As massas dessas cápsulas 

foram determinadas pela balança METTLER TOLEDO e posicionadas dentro de frascos 10R. 10 

medições das correntes produzidas por elas foram realizadas na Câmara de Ionização IG12. As 

cápsulas foram então transferidas para frascos de cintilação líquida preenchidos com 

aproximadamente 10 ml de água destilada aquecida a cerca de 38 
o
C, com massa conhecida, 

onde foram dissolvidas. Uma cápsula dissolvida em frasco de cintilação líquida pode ser vista na 

Figura 3.6. A partir da solução homogênea produzida pela dissolução das cápsulas em água 

aquecida, foram produzidas ampolas preenchidas até 2 cm de altura de acordo com a 

metodologia anterior. Essas ampolas foram medidas na Câmara de Ionização IG12 para a 

determinação da concentração de atividade da solução dissolvida. Conhecendo-se a concentração 

de atividade e a massa da solução dissolvida obtém-se a atividade total da solução dissolvida. 

Desta maneira determina-se o fator de calibração Fc (A/Bq) da geometria de cápsula de 
131

I, 

dividindo-se a atividade total determinada pela corrente produzida pela cápsula na câmara de 

ionização IG12.  

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.6. Cápsula dissolvida em água aquecida a 38 ºC dentro de frasco de cintilação líquida. 

 

O diagrama de blocos da segunda metodologia é apresentado na Figura 3.6. 
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Figura 3.7. Diagrama de blocos para a segunda metodologia na determinação do fator de 

calibração da cápsula de 
131

I. 

 

3.2.2. Avaliação da Qualidade Metrológica de Cápsulas de 
131

I 

 

Como a maior aplicação das cápsulas de 
131

I está na Radioiodoterapia, os Serviços de 

Medicina Nuclear devem realizar medições da atividade dessas cápsulas com determinada 

exatidão. Através da determinação do Fator de Calibração para o 
131

I em geometria de cápsula 

para a Câmara de Ionização IG12, ou seja, em um Sistema Secundário de Calibração, padrões 

secundários de 
131

I em cápsula podem ser produzidos pelo LNMRI. 

Determinando-se a atividade desses padrões secundários em cada Serviço de Medicina 

Nuclear e comparando-se com os valores calibrados, temos o grau de discordância entre o valor 
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de referência e o valor aferido por cada usuário. Sendo evidente, portanto, o quanto a atividade 

prescrita para tais procedimentos está sendo reproduzida na rotina dos Serviços. 

Na avaliação da qualidade metrológica dessas cápsulas, três dos padrões secundários 

anteriormente mencionados foram medidos, antes de serem dissolvidas, em diferentes 

calibradores de radionuclídeos, instalados no LNMRI. Elas foram medidas no calibrador 

CAPINTEC CRC-15R, no CAPINTEC Padrão Secundário (PS), fabricado pela Southern 

Scientific Ltd. e calibrado pelo National Physical Laboratory (NPL), da Inglaterra, e no 

calibrador VICTOREEN Cal/Rad 34-061. Os dois primeiros utilizam câmara de ionização como 

detector e o último o Geiger-Müller. 

Foram obtidas as razões entre cada um dos valores de atividade medidos nesses 

calibradores e o valor da atividade medido no IG12 adotado como o valor de referência (ou 

verdadeiro). As razões, representadas por um percentual indicativo do desvio entre o valor de  

referência (valor da atividade no IG12) e os resultados obtidos nos calibradores mencionados 

foram comparadas ao limite máximo (±10%) de desvio permitido para a exatidão na atividade 

administrada aos pacientes submetidos aos procedimentos em Medicina Nuclear. 

 

3.2.3 Comparação realizada em Serviços de Medicina Nuclear da cidade do Rio de Janeiro 

 

Na avaliação da qualidade metrológica das cápsulas de 
131

I nos Serviço de Medicina 

Nuclear, foram tomadas as razões entre as atividades determinadas nos Serviços de Medicina 

Nuclear e as atividades calibradas das cápsulas. A intercomparação foi realizada com 2 cápsulas 

calibradas e contemplou 12 unidades de calibradores de radionuclídeos. Como no item acima, os 

valores dos desvios entre as atividades determinadas nos SMN e as atividades calibradas foram 
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comparados ao limite máximo permitido para a exatidão na atividade administrada aos pacientes 

submetidos a procedimentos em Medicina Nuclear. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

4.1. Fator de Calibração para 
131

I em geometria de cápsula 

 

 

Na primeira metodologia adotada, uma solução de 
131

I com concentração de atividade 

igual a 120,20 0,68 MBq/g em 05 de outubro de 2010 às 12 h do horário local foi utilizada para 

contaminar as três cápsulas. A atividade foi medida numa câmara de ionização IG12, da 

Centronics, previamente calibrada com uma solução de 
131

I padronizada absolutamente pelo 

método de coincidência 4-. A rastreabilidade desse valor de atividade foi estabelecida pela 

participação do LNMRI ao Sistema Internacional de Referência do BIPM (SIR/BIPM) onde os 

resultados da medição de atividade de soluções radioativas dos laboratórios participantes podem 

ser comparados. Os resultados do SIR, para 
131

I, são apresentados na Figura 4.1 e encontrados no 

banco de dados das comparações chaves do BIPM, que pode ser acessado através do endereço: 

http://kcdb.bipm.org./AppendixB.  

O desvio relativo entre o valor determinado pelo LNMRI e o valor médio, chamado valor 

referência da comparação chave é de 0,7%, mostrando um desvio percentual consistente com 

outros institutos nacionais de metrologia.  

As massas das cápsulas variaram de 0,559 a 0,592 g, as de solução de 
131

I adicionadas de 

0,0235 a 0,0524 g que correspondem às atividades de 2,83 a 6,30 MBq.  Os resultados obtidos 

para o fator de calibração (FC) do 
131

I em geometria de cápsula através do primeiro método 

adotado e suas respectivas incertezas são apresentados na Tabela 4.1. 

 

 

http://kcdb.bipm.org./AppendixB
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Figura 4.1. Resultados da medição de atividade de 
131

I pelos Institutos Nacionais de Metrologia 

registrados na Base de Dados das Comparações Chaves do BIPM (KCDB/BIPM). 

 

Para medir a corrente de ionização na câmara IG12 as cápsulas contaminadas foram 

colocadas dentro de frascos 10R. A dependência geométrica das cápsulas dentro dos frascos foi 

analisada colocando-as nas posições A e B. As posições A e B podem ser melhores entendidas 

observando-se a Figura 4.2. 

 

Tabela 4.1. Valores dos Fatores de Calibração de 
131

I em cápsula determinados através da primeira 

metodologia adotada e suas incertezas. 

Cápsula 
Atividade adicionada 

(MBq)  

u(Atividade)  

(MBq) 
FC (A/Bq x 10

-18
) 

u(FC) 

 (%) 
 

01A 4,350 0,025 6,51609 0,60  

02A 2,825 0,016 6,52914 0,58  

03A 6,302 0,036 6,56760 0,58  

01B 4,350 0,025 6,52989 0,59  

02B 2,825 0,016 6,54194 0,58  

03B 6,302 0,036 6,58091 0,58  

Média ponderada 6,5445 0,0383 (0,58%)  
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Figura 4.2. Posições A e B de medição das cápsulas. 

 
 

 

Os resultados para os fatores de calibração determinados para as 9 cápsulas ativas de 
131

I 

dissolvidas e medidas através da segunda metodologia adotada são apresentadas na Tabela 4.2. 

 

Os resultados acompanhados pela letra “a” representam a repetição da medição de uma 

determinada cápsula. Para verificar a estabilidade das soluções com as cápsulas dissolvidas, as 

amostras 6 a 9, agora denominadas 6a a 9a, foram novamente medidas três dias depois das 

primeiras medições As diferenças entre essas primeiras e segundas medições variaram de 0,06 a 

0,36%, portanto dentro das incertezas experimentais avaliadas, demonstrando boa estabilidade. 

As médias apresentadas pelas Tabela 4.1 e Tabela 4.2 representam as médias ponderadas dos 

resultados com seus respectivos desvios padrões ponderados.  
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Tabela 4.2. Valores dos Fatores de Calibração de 
131

I em cápsula determinados através da segunda 

metodologia adotada e suas incertezas. 

 

Cápsula FC (A/Bq x 10
-18

) uC (%) 

01 6,44883 0,59 

02 6,45118 0,71  

03 6,43784 0,57 

04 6,41244 0,60 

05 6,44910 0,63 

06 6,43439 0,58 

07 6,49758 0,57 

08 6,49373 0,57 

09 6,47710 0,57 

06a 6,42279 0,58 

07a 
6,50132 

0,57 

08a 
6,51685 

0,57 

09a 
6,49745 

0,57 

Média ponderada: 6,4656 ± 0,0379 (0,59%) 
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Figura 4.3. Fatores de calibração das cápsulas de 
131

I obtidos nos dois procedimentos. 

 

Na Figura 4.3 são apresentados os fatores de calibração das cápsulas de 
131

I obtidos nos 

dois procedimentos. As cápsulas de 1A até 3B representam o primeiro procedimento e as 1 a 9a 

o segundo procedimento. As linhas tracejadas representam a média aritmética e ± desvios 

padrões.  

A média ponderada para obtenção do resultado final foi calculada de duas maneiras. Na 

primeira, tomaram-se todos os 19 resultados obtendo 6,4669 ± 0,0379 x 10-18 A Bq-1 (0,59%) e 

na segunda calculou-se a média das médias dos dois procedimentos obtendo-se 6,5053 ± 0,0381 

x A Bq-1 (0,58%). 

De acordo com os resultados ilustrados pelos gráficos acima, observamos também que os 

resultados obtidos para as posições A e B de cada cápsula não evidenciaram dependência 

geométrica a esse nível. 
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4.2. Propagação das incertezas em médias ponderadas 

 

 Foi calculado o valor médio ponderado com seu respectivo desvio padrão ponderado para 

representar o melhor valor do fator de calibração FC das cápsulas de 
131

I na câmara de ionização 

padrão secundário IG12. A metodologia para se obter essa média é descrita abaixo. 

Seja um conjunto de dados do tipo iX   si onde iX é o valor médio de n medidas e si o 

seu respectivo desvio padrão. A média ponderada das médias iX , denotada por X  e obtida por 


i

ii wXX .        (4.1) 

onde, o fator de peso é dado por 
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A incerteza associada a X será obtida pela propagação das incertezas associadas a iX e iw , ou 

seja, 
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Derivando-se a expressão 4.3, tem-se, 
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Então, tem-se, 
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onde: 
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tendo em vista a expressão de iw  dada por (4.2), tem-se, 
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então, 
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que são o valor médio e o desvio padrão das incertezas associadas a jX  

Finalmente, substituindo as expressões (7) e (10) em (6), tem-se, 
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                (4.11) 

Os componentes das incertezas associados às medições dos fatores de calibração se 

originam de: 

a- desvio padrão de 10 medições repetitivas da corrente de ionização produzida pelas 

cápsulas de 
131

I e a radiação de fundo na câmara de ionização IG12 (tipo A). Esses valores 

variaram de 0,01 a 0,23%. 
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b- correção de decaimento usando a meia-vida de 8,0233±0,0019 d (tipo B). Esses 

valores foram menores que 0,01%. 

c- incerteza na determinação da atividade das cápsulas dissolvidas (tipo B). Esses valores 

variaram de 0,57 a 0,70%. 

 

 

4.3. Avaliação da Qualidade Metrológica de Cápsulas de 
131

I 
 

Na avaliação da qualidade metrológica da atividade das cápsulas de 
131

I, três cápsulas 

foram padronizadas na câmara IG12 utilizando o fator de calibração determinado e suas 

atividades medidas em três modelos de calibradores de radionuclídeos diferentes instalados no 

LNMRI/SEMRA. Foram analisadas as razões entre as atividades calibradas e as atividades 

medidas nos calibradores de radionuclídeos. Esses resultados são apresentados na Tabela 4.3 e 

Figura 4.4. 
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Tabela 4.3. Comparação entre as medições nos calibradores de radionuclídeos e a atividade 

determinada na câmara de ionização padrão secundário IG12. 

Cápsula 

Atividade medida na câmara de ionização 

IG12 

CAPINTEC 

CRC-15R 

CAPINTEC 

padrão 

secundário 

VICTOREEN 

34-061 

(MBq) 

Incerteza 

(MBq) 

Incerteza 

(%) 

(MBq) (MBq) (MBq) 

10 6,893 0,042 0,61 6,798 6,960 9,605 

11 8,54 0,050 0,58 8,461 8,629 11,975 

12 7,248 0,043 0,59 7,13 7,314 9,787 

10 Razão entre a medição do calibrador de 

radionuclídeos do LNMRI e a atividade 

medida no IG12 

0,9862 1,0097 1,3934 

11 0,9907 1,0104 1,4022 

12 0,9837 1,0091 1,3503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4. Razão entre as atividades das cápsulas medidas nos calibradores de radionuclídeos e as 

medidas na câmara de ionização IG12 utilizando o fator de calibração determinado no trabalho. 
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Foram realizadas medições, também, no IG12, calibradores CRC-15R, CRC-PS e 

Cal/Rad 34-061 com as cápsulas contidas em frascos de vidro P6, a fim de se avaliar a influência 

da geometria do frasco na determinação da atividade das cápsulas. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 4.4. 

 
Tabela 4.4. Resultados comparativos entre as atividades determinadas em geometria de frasco 10R 

e P6. 

Cápsula/Geometria 

IG12 

[MBq] 

CAPINTEC 

CRC-15R 

[MBq] 

IG12 

[MBq] 

CAPINTEC 

CRC-PS 

[MBq] 

IG12 

[MBq] 

VICTOREEN 

[MBq] 

Cápsula 10/R10 17,617 17,636 17,602 18,038 17,608 24,904 

Razão 1,001 1,025 1,414 

Cápsula 10/P6 17,615 17,636 17,600 18,038 17,606 24,904 

Razão 1,001 1,025 1,415 

Cápsula 11/R10 21,789 21,919 21,773 22,335 21,780 31,0098 

Razão 1,006 1,026 1,424 

Cápsula 11/P6 21,864 21,919 21,849 22,335 21,855 31,0098 

Razão 1,002 1,022 1,419 

Cápsula 12/R10 18,352 18,340 18,339 18,802 18,344 25,164 

Razão 0,999 1,025 1,372 

Cápsula 12/P6 18,375 18,340 18,362 18,802 18,367 25,164 

Razão 0,998 1,024 1,370 
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4.4. Comparação de medição de atividade com Serviços de Medicina Nuclear da cidade do 

Rio de Janeiro 

 

Este exercício de comparação de medição de atividade de cápsulas de 
131

I foi realizada 

com a participação de 5 Serviços de Medicina Nuclear envolvendo 12 calibradores de diferentes 

fabricantes e duas cápsulas de 
131

I. Foram utilizadas duas cápsulas denominadas 10 e 11 

originando 24 resultados. A Tabela 4.5 apresenta a razão R entre as atividades medidas nos 

calibradores e as determinadas na câmara de ionização IG12, tomadas como referências, 

utilizando o fator de calibração determinado neste trabalho.  

Tabela 4.5. Desempenho dos calibradores de radionuclídeos dos SMNs. R é a razão entre o valor do 

SMN e o valor de referência determinado na câmara de ionização IG12. 

Calibrador de 

radionuclídeos 

Cápsula 10 Cápsula 11 

R Incerteza padrão R Incerteza padrão 

CRC-25R 1,046 0,008 1,038 0,010 

Vexcal 0,979 0,021 1,063 0,007 

CalRad Mark VI 1,024 0,008 1,026 0,007 

CalRad Mark VI 1,018 0,008 1,026 0,008 

CRC-15R 0,849 0,014 1,032 0,017 

CRC-15R 1,007 0,017 1,038 0,015 

CalRad Mark VI 1,038 0,014 1,248 0,008 

CRC-25R 0,579 0,004 0,755 0,005 

Vexcal 1,152 0,027 1,346 0,033 

CRC-15R 0,986 0,009 0,991 0,003 

CRC-15R 1,010 0,010 1,010 0,003 

CalRad 34-061 1,394 0,016 1,402 0,028 
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Na Figura 4.5 é mostrada a razão R em função do modelo dos calibradores. 

 

Figura 4.5 Desempenho dos calibradores de radionuclídeos nas medições da atividade de 

cápsulas de 
131

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5. Desempenho dos calibradores de radionuclídeos. 

 

 

Se 0,90≤R≤1,10 o desempenho é considerado satisfatório conforme o critério de exatidão 

da norma brasileira. Entre os 24 resultados, 16 foram satisfatórios correspondendo a 67% dos 

resultados. O desvio dos resultados variou de -0,58% a +0,40% o que causa certa preocupação 

por causa dos níveis terapêuticos da atividade. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSSÕES 

 

5. Discussões 

 

Para determinar o valor final do fator de calibração aplicou-se inicialmente um teste 

estatístico (GRUBBS, 1950) para verificação de possível presença de outliers no conjunto dos 19 

valores experimentais obtidos nos dois procedimentos. O teste estatístico de Grubbs é definido 

como 

1
|| max




n

n

s

d
ST  

onde 

dmax = max

_

xx = desvio máximo da média 

n = número de dados experimentais 

s = desvio padrão dos n resultados. 

 O valor de TS obtido com os 19 valores foi 1,912 que é menor que o valor crítico de 

2,361 para um nível de confiança de 95%. Portanto conclui-se que a presença de um outlier não é 

evidente e que os resultados pertencem a uma distribuição normal. 

O fator de calibração obtido pelo primeiro método é aproximadamente 1,2% maior que o 

obtido pelo segundo. Aplicando-se o Teste da Hipótese Nula para as variâncias, observa-se que 

esses valores são considerados iguais para um nível de confiança de 0,95. Todavia, quando 

aplicado para os valores médios, os resultados não podem ser considerados iguais. Dessa 
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maneira o resultado final para o fator de calibração na geometria de cápsula de 
131

I foi avaliada 

como o valor médio dessas duas médias, isto é, 6,5053 ±0,0381 x A Bq
-1

. A incerteza se refere a 

um fator de abrangência k=1 ou nível de confiança de cerca de 68%. Uma possível causa para 

essa discrepância poderia ser uma perda de atividade por evaporação durante a contaminação da 

cápsula inativa usando uma seringa de plástico. Essa perda ocasionaria uma diminuição da 

atividade do 
131

I realmente aplicada causando um aumento no fator de calibração do primeiro 

método. No segundo método a dissolução da cápsula foi feita com o frasco de vidro tampado 

para evitar a perda por evaporação. 

O valor do fator de calibração para o 
131

I na geometria de ampola de vidro padrão é 

6,4515 ± 0,0368 A Bq
-1

, com uma incerteza padrão combinada de 0,57%. Esse padrão possui 

aproximadamente 2,6 g de massa da solução radioativa dentro da ampola. O fator de calibração 

para o 
131

I em geometria de cápsula determinado no presente trabalho é 6,5053 ± 0,0381 A Bq
-1

, 

um valor 0,83% maior que o da ampola. Esses valores podem ser comparados com os fatores de 

calibração encontrados na biblioteca do Calibrador de Dose Padrão Secundário fabricado pela 

Southern Scientific Ltd. (UK) para geometria de cápsula dentro de um frasco 10R e solução 

contida em ampola de vidro de 5 mL tipo BS e disponíveis no banco de dados Fidelis (FIDELIS, 

2007). Nesse caso o fator de calibração no frasco 10R listado é 4,053 pA MBq
-1

, um valor 0,57% 

maior em relação ao da ampola tipo 10R, que é 4,03 pA MBq
-1

. 

Na avaliação da qualidade metrológica nas medições das cápsulas observou-se um baixo 

desempenho do calibrador modelo 34-061 em comparação com os dois modelos CRCs testados. 

Enquanto nos modelos CRCs a razão entre suas medidas de atividade em relação às atividades 

medidas no IG12, adotadas como referências, variou de -1,6% a +1,0%, no modelo 34-061 a 

maior variação da razão chegou a +40%, como pode se observar na Tabela 4.3. 
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No caso de se utilizar frascos diferentes, 10R e P6, não se verificou diferenças 

significativas nas atividades das cápsulas medidas. No IG12 a diferença máxima foi de 0,6% 

enquanto que nos calibradores CRCs e 34-061 não houve qualquer mudança na leitura das 

atividades conforme se pode ver na Tabela 4.4. 

 No teste de desempenho, sete SMN participaram com doze calibradores de 

radionuclídeos de diferentes fabricantes. Sete resultados ficaram fora dos limites de exatidão 

estabelecidas pela norma CNEN (10%). Um resultado subestimou em aproximadamente 60% e 

outro superestimou em cerca de 40% a atividade, demostrando a necessidade de se implementar 

um programa de garantia da qualidade e boas práticas para a segurança dos pacientes. Nesse 

exercício um calibrador tinha o G-M como detector apresentando leitura de atividade 

superestimada de 40%, portanto, fora dos limites de exatidão de ±10%. Onze calibradores eram 

equipados com câmara de ionização como detector sendo que cinco (45%) ficaram fora desses 

limites. Apesar de historicamente a literatura (FURNARI, 1992; IWAHARA, 2002; DOS 

SANTOS, 2006, IWAHARA, 2009) relatar desempenhos inferiores para os calibradores tendo 

G-M como detector, e confirmados também neste pequeno exercício de desempenho, não se 

pode generalizar que esse comportamento é uma regra devido ao pequeno número de 

equipamentos avaliados em comparação com o total existente no Brasil. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSÕES 

 

6. Conclusões 

 

O fator de calibração determinado para a medição da atividade de cápsulas de 
131

I foi 

6,5053  x 10
-18

 A Bq
-1

, 0,83% maior em relação ao fator de calibração determinado para 

a geometria de ampola de 6,4515 ± 0,0368 x 10
-18 

A Bq
-1

 para o 
131

I. Essa diferença está dentro 

das incertezas experimentais avaliadas neste trabalho demonstrando a pequena dependência 

geométrica da câmara de ionização IG12 para essas duas geometrias. A diferença entre esses 

valores é bastante similar com a dos fatores de calibração listados na biblioteca do Calibrador de 

Dose Padrão Secundário fabricado pela Southern Scientific (Grã Bretanha) para a geometria de 

cápsula contida num frasco 10R e solução contida numa ampola de vidro tipo BS disponíveis no 

banco de dados de FIDELIS (Fidelis Second Standard Dose Calibrator – Software User Manual 

Issue 3, Southern Scientific Ltd. UK, 2007). Para cápsula dentro do frasco 10R o fator de 

calibração listado é 4,053 pA MBq
-1

 e para solução na ampola de vidro BS é 4.03 pA Bq
-1

 

indicando uma diferença de 0.57%. 

A comparação entre os valores do fator de calibração determinados na câmara IG12 para 

as geometrias de cápsula e ampola de vidro padrão utilizado pelo LNMRI/SEMRA para 
131

I 

mostrou que estes fatores podem ser considerados equivalentes de acordo com a norma CNEN-

NN-3.05 para Medicina Nuclear, em relação à exatidão. 

As medições das cápsulas em frascos P6, ao invés dos frascos 10R, não apresentaram 

desvios estatísticos significativos nos valores de atividade determinados. 
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Na comparação de medição de atividade realizada em Serviços de Medicina Nuclear do 

Rio de Janeiro, dos 12 calibradores de radionuclídeos avaliados com 24 resultados, 33% dos 

resultados apresentaram valores fora dos limites estabelecidos pelas normas da CNEN quanto à 

exatidão na determinação da atividade.  Foram observados desvios de até +40% e -60 % em 

relação ao valor referência. 

Os resultados do teste de desempenho apontam para um sério problema com relação à 

medição de cápsulas de 
131

I em SMN devido às altas atividades envolvidas nos procedimentos 

terapêuticos. Quanto ao teste de desempenho, trata-se de uma pequena amostra quando levamos 

em consideração o número de Serviços de Medicina Nuclear encontrados na cidade de Rio de 

Janeiro, mas os resultados nos indicam que todos os Serviços que utilizam cápsulas devem ser 

avaliados para garantir a segurança dos pacientes e indivíduos ocupacionalmente expostos.  

Também confirmou uma tendência de um desempenho inferior dos calibradores com G-

M quando comparados com aqueles equipados com câmara de ionização. 

Em termos de radioproteção, deve-se ter em mente que as atividades manipuladas nos 

Serviços, com fins terapêuticos, são bastante elevadas, e com isso, pequenos desvios na atividade 

caracterizam altas doses desnecessárias aos pacientes. 
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