
 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA 

EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL INTERNA A 65Zn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warner Fagundes Audino 

 

Orientador: Bernardo Maranhão Dantas 

Co-orientadora: Ana Letícia Almeida Dantas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

Warner Fagundes Audino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

OCUPACIONAL INTERNA A 65Zn 

 

 

 

 

 

 
Dissertação aprovada para obtenção do Grau de 

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em 

Radioproteção e Dosimetria do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear na área de Biofísica 

das Radiações. 

 
Orientador:   

Dr. Bernardo Maranhão Dantas 

IRD/CNEN 

Co-Orientador: 

Dra. Ana Letícia Almeida Dantas 

IRD/CNEN 

                                                                                               

 

 

 

Rio de Janeiro – Brasil 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria – Comissão Nacional de Energia Nuclear 

Coordenação de Pós-Graduação 

2013 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

  AUDINO, Warner Fagundes 

 

Proposta de uma Metodologia para Avaliação da 

Exposição Ocupacional Interna a 65Zn 

Warner Fagundes Audino – Rio de Janeiro. 

 

Orientadores: Bernardo Maranhão Dantas e  

Ana Letícia Almeida Dantas 

Rio de Janeiro, Fevereiro, 2013. Total de páginas: xxiii, 79 

 

        Dissertação (mestrado) – Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria – Rio de Janeiro, 2013. (Audino, 2013) 

1. Dosimetria Interna.  2. Bioanálise.  3. Zinco-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audino, Warner Fagundes 

PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

OCUPACIONAL INTERNA A 65Zn 

[Rio de Janeiro] 2013 

 

 

 

 

Dissertação (mestrado) – Instituto de Radioproteção e Dosimetria  

                   Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

Warner Fagundes Audino 

 

 

 

PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

OCUPACIONAL INTERNA A 65Zn  

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

 

 

Dr. Bernardo Maranhão Dantas - IRD/CNEN 

 

Dra. Silvia Maria Velasques de Oliveira – IRD/CNEN 

                                                     

Dr. Evaldo Simões – IRD/CNEN 

 

Dr. Antônio Carlos de Freitas - UERJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no Instituto de Radioproteção e Dosimetria da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, sob orientação do Dr. Bernardo Maranhão 

Dantas e co-orientação da Dra. Ana Letícia Almeida Dantas, com auxílio financeiro 

concedido pela CNEN.   

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não é o bastante ver que 

um jardim é bonito sem ter 

que acreditar também que há 

fadas escondidas nele?” 

(Douglas Adams) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho à minha mãe 

Analice e ao meu pai João Warner 

por todo carinho, amor e exemplo de 

perseverança, honestidade e 

humildade. 

 

   



 

ix 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A meus pais, João Warner Edler Audino e Analice Fagundes Audino, pelo esforço 

financeiro, pela confiança, incentivo, e principalmente pelo amor incondicional que 

recebi por toda vida. 

 

A minhas irmãs, Fabiana e Tatiana, não somente pelo respeito, compreensão e 

dedicação, mas por muitas vezes serem mães, amigas e principalmente bons exemplos a 

serem seguidos.  

 

A toda minha família que comemorou minha vitória e acreditou no meu sucesso. 

 

À Amanda agradeço pelo carinho, pelas palavras de incentivo, nunca me deixar 

esquecer de quase nada e ter também dedicado tempo a esse projeto. 

 

Aos meus orientadores Bernardo Dantas e Ana Letícia Dantas, pelos ensinamentos, pela 

paciência e por confiarem em mim durante o trabalho.  

 

A todos meus colegas da turma de mestrado 2010: Cristiana, Carlos Henrique, Eliza, 

Felipe, Fernanda, Giovane, Marília, Rachel, Thiago, Verônica e Vitor.  

 

Ao amigo do laboratório Éder Lucena e Arlene por disponibilizar sua atenção sempre 

que necessário. 

 

A Wanderson e Sueli, do Laboratório Bioanálise in vitro, por ajudarem nas minhas 

medidas. 

 

Ao LNMRI pelo fornecimento de padrões necessários à realização deste trabalho.    

 

A todos os professores do mestrado do IRD, pelo conhecimento transmitido e 

disponibilidade, principalmente a Professora Silvia Velasques pelas palavras sinceras, 

mas sempre amigas e incentivadoras e professor Ubiratan por todo conhecimento 

metrológico cedido. 



 

x 

 

A todo pessoal do Departamento de Radiofármacos do IEN (Instituto Engenharia 

Nuclear). 

 

A todos meus amigos que me incentivaram, torceram e me distraíram possibilitando o 

êxito deste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

RESUMO 

 

 

A manutenção do cíclotron do IEN-CNEN, onde é produzido o 123I, utilizado para 

diagnóstico em medicina nuclear, pode levar à incorporação de 65Zn, gerado pela 

ativação do cobre presente nas peças do equipamento, e consequente incorporação 

interna dos trabalhadores ocupacionalmente expostos. Na Unidade de Contador de 

Corpo Inteiro do Instituto de Radioproteção e Dosimetria já foram realizadas 

aproximadamente 500 monitorações in vivo nos últimos 20 anos, através da detecção de 

fótons de 1115 keV. Pode-se afirmar que a planta de produção de 123I do IEN é segura 

em termos de radioproteção, já que todas as incorporações detectadas até o momento 

representam apenas uma pequena fração do limite anual de dose estabelecido nas 

Normas da CNEN. Entretanto, com o objetivo de aprimorar a monitoração interna de 

grupo de trabalhadores, foi desenvolvida, no Laboratório de Bioanálise in vitro do IRD, 

uma técnica de análise por espectrometria gama, visando à determinação de 65Zn em 

amostras biológicas. A calibração do sistema de detecção in vitro, que utiliza um cristal 

coaxial de germânio hiperpuro, foi realizada com fonte líquida padrão de 65Zn 

produzida e certificada pelo LNMRI-IRD. A fonte foi dividida em dois frascos de 1 e 2 

litros. Foi obtida uma curva de calibração eficiência x volume para cada frasco, nos 

intervalos 100 a 1000 mL e 1000 a 2000 mL, respectivamente, com incrementos de 

volume de 100 mL de HCl 0,1 M. Foi também estabelecida e avaliada a metodologia 

para interpretação dos dados de bioanálise obtidos a partir das monitorações in vivo e 

in vitro. A técnica foi testada na monitoração in vivo e in vitro de três trabalhadores 

ocupacionalmente expostos que realizaram a manutenção do cíclotron CV-28 do IEN 

em 2011. Considerando um cenário padrão de incorporação única, via ingestão de 

composto de 65Zn tipo S, a Atividade Mínima Detetável (AMD) da técnica in vitro, para 

1 litro de amostra de urina, foi de 5,18 Bq, o que corresponde a uma Dose Efetiva 

Mínima Detetável (DEMD) de 22,7x10-3 mSv. O tempo máximo para a coleta de 

amostra de urina é de 120 dias após a incorporação. No caso da técnica in vivo, a AMD 

é de 72,38 Bq, correspondendo a uma DEMD de 3,4x10-4 mSv. A monitoração in vivo 

deve ser realizada anualmente. As metodologias de bioanálise in vivo e in vitro 

mostram-se eficazes, além de apresentarem sensibilidade adequada para sua aplicação 

em monitoração ocupacional, tendo ambas as técnicas apresentado DEMD abaixo do 

nível de registro de 1 mSv para os cenários de incorporação estudados. 
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ABSTRACT  

 

 

The maintenance of the cyclotron in operation at the IEN-CNEN, where 123I is 

produced, may lead to the incorporation of 65Zn, generated by activation of the copper 

present in the shield, and the consequent internal exposure of the workers. The IRD 

Whole Body Counter carried out about 500 in vivo measurements, through the detection 

1115 keV photons. The 123I production plant at the IEN is safe in terms of 

radioprotection, since all positive results represent a fraction of the annual dose limit 

established by the CNEN. However, in order to improve internal monitoring of the 

group of workers, a gamma spectrometry technique was developed at the IRD Bioassay 

Laboratory, aimed to the determination of 65Zn in biological samples. The calibration of 

the HPGe detection system was accomplished with a 65Zn liquid standard source 

produced and certified by the LNMRI-IRD. The source was divided into two bottles of 

1 and 2 liters. A calibration curve of efficiency vs volume was obtained for each 

geometry in the range of 100 to 1000 mL and 1000 to 2000 mL, respectively, increasing 

the volume in 100 mL steps with a 0.1 M solution of HCl. It was also established a 

methodology for the interpretations of bioassay data obtained through in vivo and 

in vitro measurements. The technique was tested for the monitoring of three workers 

who performed the maintenance of the cyclotron in 2011. The minimum detectable 

activity of the technique at 1 L is 5.18 Bq, which represents a Minimum Detectable 

Effective Dose of 0,023 mSv, assuming a single incorporation of 65Zn by ingestion of a 

compound Type S. The limit given for the completion of the bioassay is 120 days after 

incorporation, and for in vivo monitoring measurement it should be performed annually. 

In this case the AMD is 72.38 Bq and the DEMD is 3.4 x10-4 mSv. The in vivo and 

in vitro methods have shown to be simple, fast, and presented enough sensitivity for 

their application in occupational monitoring, since both of them presented MDED 

below registry level of 1 mSv for the assumed incorporation scenarios. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 - Histórico 

 

A produção de radioisótopos de meia-vida curta impulsionou o desenvolvimento de 

radiofármacos com aplicação em Medicina Nuclear para diagnóstico e terapia de várias 

doenças. Os radioisótopos naturais possuem, em geral, elevada meia-vida efetiva, e por 

essa razão não são utilizados para a obtenção de radiofármacos. 

 

A primeira produção de radioisótopos artificiais foi realizada por Juliot Curie em 1934, 

que bombardeou 27Al com partículas alfa, resultando na formação do 30P e nêutrons 

(Rocha, 1976). O 30P, que é radioativo, possui meia-vida de 2,5 minutos e decai para 

30Si, emitindo uma partícula beta, como apresentado na reação abaixo: 

 

27Al + α → 30P + n → 30Si + β - 

 

Com o surgimento do cíclotron (equipamento capaz de acelerar partículas) a produção 

de radioisótopos intensificou-se. O cíclotron foi desenvolvido por Lawrence em 1931 

(Tubis, 1976). Após a segunda guerra mundial essa produção atingiu níveis adequados à 

sua utilização prática e rotineira. A partir desta época, foi iniciada a produção 

sistemática de diversos radionuclídeos que passaram a ser usados largamente em 

Biologia e Medicina (Rocha, 1976). 

 

A seguir é apresentada uma sequência cronológica de eventos que motivaram o 

desenvolvimento na produção e no uso dos radiofármacos. 

 1932: Ernest Lawrence e M. Stanley Livingston publicam um artigo sobre a 

produção de íons leves a altas velocidades sem o uso de altas voltagens. Este artigo 

seria posteriormente reconhecido como um marco na produção de quantidades 

utilizáveis de radionuclídeos (Tubis, 1976). 

 1936: John H. Lawrence, irmão de Ernest, faz a primeira aplicação terapêutica 

clínica de um radionuclídeo artificial quando usou 32P para tratar leucemia (Tubis, 

1976). 
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 1937: Livingood, Fred Fairbrother e Gleen Seaborg descobrem o 59Fe e no ano 

seguinte o 131I e o 60Co (Tubis , 1976). 

 1939: Emilio Segrè e Gleen Seaborg produzem 99mTe (Tubis, 1976). 

 1940: A Fundação Rockfeller instala o primeiro cíclotron dedicado à produção de 

radioisótopos para uso biomédico na Universidade de Washington em St. Louis – 

EUA (Tubis, 1976). 

 1946: Samuel M. Seidim, Leo D. Marinelli e Eleanor Ostry utilizam o que 

chamaram na época de “coquetel atômico”, com 131I para tratar um paciente com 

câncer de tireóide (Tubis, 1976). 

 1947: Benedict Cassen usa 131I para determinar se um nódulo de tireóide acumulava 

iodo, ajudando a diferenciar nódulos benignos de malignos (Tubis, 1976). 

 1948: É iniciada a distribuição comercial de radioisótopos pelos Laboratórios 

Abbott (Tubis, 1976). 

 1950: K.R. Crispell e John P. Storasil usam albumina de soro humano, marcada com 

131I para visualizar o sangue circulante no coração (Tubis, 1976).  

 1951: É aprovado, pela Agência Norte Americana de Administração de Drogas e 

Alimentos (FDA), o uso do primeiro radiofármaco (iodeto de sódio Na131I) para uso 

em pacientes com doenças na tireóide (Tubis, 1976).  

 1959: O IPEN (Instituo de Pesquisas Energéticas e Nucleares) inicia a produção de 

131I para aplicações médicas, culminando com a produção rotineira de 

radionuclídeos e radiofármacos em 1963 (IPEN, 2003). 

 1960: Louis G. Strang Jr. e Powel (Jim) Richards anunciam a comercialização pelo 

Laboratório Nacional de Bookhaven de geradores de 99Mo/ 99mTc, além de outros 

radionuclídeos. Até então o 99mTc nunca tinha sido usado em medicina nuclear 

apesar de ter sido desenvolvido em 1957 (Tubis, 1976). 

 1969: C. L. Edwards e R. L. Hayes publicam estudo sobre a acumulação de 67Ga em 

tecidos cancerosos (Tubis, 1976). 

 A partir da década de 70 novas tecnologias de produção surgiram e outros 

radionuclídeos importantes passaram a ser utilizados, acelerando assim a produção 

de radiofármacos (IPEN, 2003). 

 1972: Na18F é aprovado para uso clínico pela U. S. Food and Drug Administration 

(Grant et al, 2008). 
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 1976: O radiofármaco fluordeoxiglicose (18FDG) é desenvolvido por cientistas do 

Instituto Nacional da Universidade da Pensilvânia e do Laboratório Nacional de 

Bookhaven nos EUA (Fowler, 2002). 

 1981: O IPEN inicia a produção dos geradores de tecnécio, o radionuclídeo mais 

usado para diagnósticos em medicina nuclear IPEN, 2005. 

 1985: O IPEN inicia a obtenção de 18F a partir da irradiação de H2O com 3He++ 

(IPEN, 2005).   

 1986: O IEN (Instituto de Engenharia Nuclear) inicia a produção de 123I 

(Braghirolli, 2002).. 

 1987: O IPEN inicia a produção de 67Ga e 123I utilizando um acelerador cíclotron de 

24 MeV (ABEN, 2003). 

 1995: O IPEN inicia a produção de 153Sm, usado para o alívio de dores da metástase 

óssea bem como a do 201Tl, usado em diagnósticos da função cardíaca, inclusive na 

avaliação de enfarte (IPEN, 2003). 

 1997: O IPEN inicia a produção do 18F a partir da irradiação de H2
18O com prótons 

(IPEN, 2005). 

 1998: IEN inicia produção de 123I ultra-puro (Braghirolli, 2002). 

 2002: O IPEN passa a fornecer sementes de 125I para terapia de câncer de próstata 

(IPEN, 2003). 

 2003: O IEN inicia a produção de 18F em escala comercial (ABEN, 2002). 

 2006: O Governo Brasileiro decide flexibilizar o monopólio da produção de 

radionuclídeos de meia vida curta para aplicações médicas (Oliveira e Leão, 2008). 

 2008: Início da produção de 18FDG em caráter experimental no CDTN - Belo 

Horizonte (CDTN, 2013). 

 

1.2 – Justificativa 

 

Novos serviços de medicina nuclear vêm sendo implantadas a uma taxa de 

aproximadamente 10% ao ano (Audino, 2012), levando a uma crescente demanda por 

radiofármacos, tanto para diagnósticos quanto para terapia. Este processo gera um 

aumento da atividade manipulada e do número de indivíduos ocupacionalmente 

expostos (IOE), o que justifica a necessidade de disponibilizar metodologias aplicadas 
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na monitoração ocupacional interna, tanto na produção quanto no uso dos 

radiofármacos. 

No Brasil, o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) e o Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN) produzem e fornecem 123I, dentre vários outros 

radionuclídeos, para os Serviços de Medicina Nuclear, sendo que em cinco anos (1998 -

2002) o IEN teve um aumento de 500% em sua produção (Figura 1.1), já nos últimos 

anos a produção se manteve constante. 

 

Figura 1.1 – Produção de 123I no IEN no período de 1998 a 2011 

 

Durante a produção do 123I no cíclotron CV-28 do IEN, ocorre a ativação do cobre 

presente nas peças do equipamento, levando à formação de 65Zn, que é radioativo 

[65Cu(n.p)65Zn]. Durante a manutenção anual do acelerador, os trabalhadores estão 

sujeitos à incorporação deste radionuclídeo, sofrendo uma exposição interna. 

 

O Safety Guide RS-G-1.2 da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, 1999a) 

recomenda que seja implementado um plano de monitoração interna dos trabalhadores 

sempre que houver a possibilidade de exposição anual igual ou superior a 1 mSv, de 

forma a assegurar que a exposição não exceda os limites estabelecidos pelos órgãos 

reguladores. 

 

Os IOE envolvidos na manutenção do cíclotron CV-28 no IEN são submetidos a um 

programa de monitoração individual externa e interna proposto pelo Serviço de 
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Radioproteção da instalação. A monitoração da exposição interna a 65Zn é realizada 

rotineiramente, com frequência anual, através de medidas in vivo, na Unidade Contador 

de Corpo Inteiro do IRD. Na manutenção do CV-28, cerca de dez indivíduos estão 

envolvidos, realizando diversas atividades e entrando em contato com o equipamento 

em frequências diferentes. São realizadas em média 17 monitorações por ano, com IOE 

envolvidos direta e indiretamente na manutenção. 

 

Entretanto, como o cenário de exposição interna ao 65Zn ainda não é perfeitamente 

conhecido, o programa de monitoração, assim como as técnicas analíticas e a 

metodologia de interpretação dos dados de bioanálise, podem ser otimizados de modo a 

permitir uma avaliação de dose mais confiável e consequente melhoria no controle da 

exposição interna deste grupo de trabalhadores. 

 

 

1.3 – Objetivos 

 

1.3.1 – Objetivo Geral 

 

Otimizar a metodologia para avaliação da exposição ocupacional interna a 65Zn em uma 

planta de produção de radiofármacos. 

 

1.3.2 – Objetivos específicos 

 

 Realizar uma avaliação in loco das condições de exposição ao 65Zn pelo grupo 

crítico de IOEs; 

 Determinar os possíveis cenários de incorporação; 

 Comparações entre os possíveis cenários de incorporação utilizando o “software” 

AIDE (Estimativa de Atividade e Dose Interna); 

 Avaliar os resultados das monitorações in vivo realizadas no período de 1991 a 

2011; 

 Desenvolver a técnica de bioanálise in vitro para 65Zn; 

 Estabelecer a metodologia para interpretação dos dados de bioanálise. 
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2- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 – Monitoração Individual 

 

As técnicas de monitoração individual fornecem os subsídios necessários para a avaliação 

da dose efetiva ou da dose equivalente em um tecido ou órgão relevante, no caso de um 

indivíduo que possa ter sido exposto à radiação externa ou interna, durante um período 

específico, permitindo, assim, a avaliação das suas condições de trabalho e a comparação 

dos resultados com os limites de dose estabelecidos pelo órgão regulador (IAEA, 1999a).  

 

A monitoração individual, no Brasil, é exigida para os Indivíduos Ocupacionalmente 

Expostos (IOE) de área controlada, onde as doses anuais podem exceder o nível de 

registro de 1 mSv (CNEN, 2005). 

A dosimetria possui os seguintes objetivos específicos: 

a) Confirmar a classificação de áreas em conformidade com o plano de proteção 

radiológica da instalação; 

b) Detectar mudanças em relação às condições de trabalho; 

c) Verificar a manutenção do padrão de segurança radiológica da instalação; 

d) Fornecer dados para fins médicos; 

e) Fornecer dados para fins legais, e 

f) Fornecer dados com finalidades epidemiológicas. 

 

 

2.1.1 – Monitoração Externa 

 

A monitoração individual externa é realizada por meio de um ou mais dosímetros 

individuais colocados e fixados sobre o corpo do trabalhador. Todo IOE deve ser 

submetido a um programa de controle de saúde, além do programa de monitoração 

individual. Devido ao fato da monitoração individual externa para fótons ser simples e 

relativamente possuir um baixo custo, ela deve ser usada por todos os trabalhadores 

ocupacionalmente expostos, a menos que seja claro que as doses sejam sempre baixas ou 

que estas não possam ultrapassar um determinado valor (ICRP, 2007). 
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Nas áreas onde as doses individuais anuais excedam 1 mSv, a monitoração deve ser do 

tipo rotineira e tem por objetivos estimar a dose efetiva ou o equivalente de dose em 

tecidos, de modo a demonstrar conformidade com requisitos regulatórios e gerenciais 

(CNEN, 2005). Além disso, deve contribuir para o controle de operação e projeto de 

instalações, fornecer informações para o acompanhamento e tratamento médico, no caso 

de acidentes. No Brasil este tipo de serviço é prestado por laboratórios que possuem 

autorização conforme regulamentos específicos do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria (IRD/CNEN) (IRD, 1995). 

 

 

2.1.2 – Monitoração Interna 

 

Na monitoração interna o principal e fundamental objetivo é calcular a dose efetiva 

comprometida resultante da incorporação de radionuclídeos por trabalhadores e 

indivíduos do público. Para realizar o cálculo de dose interna, é necessário basear-se nos 

dados obtidos através de métodos de bioanálise in vivo e in vitro. A partir desses dados é 

possível realizar a identificação de radionuclídeos e quantificar a sua presença no corpo 

humano. Os resultados obtidos podem servir também como método para avaliar a 

eficiência de terapias que visam acelerar a eliminação do radionuclídeo, através de 

medições posteriores à ocorrência de uma contaminação interna acidental. 

 

Em dosimetria interna, a utilização da técnica in vivo consiste em determinar 

quantitativamente e qualitativamente substâncias radioativas depositadas internamente, 

por meio de medições diretas no corpo humano. Esse procedimento, geralmente, é 

executado em equipamentos chamados genericamente de Contadores de Corpo Inteiro 

(ICRP, 1997). A técnica consiste, basicamente, no posicionamento de detectores de 

radiação próximos a regiões do corpo, previamente definidas, e a aquisição de um 

espectro durante um tempo padronizado. Posteriormente, a análise desse espectro 

possibilita identificar, quantificar e localizar os radionuclídeos presentes no corpo no 

momento da medição (IRD, 2010). 

 

A monitoração in vivo de radionuclídeos no corpo humano é reconhecida por ser um 

valioso instrumento para a área de radioproteção e dosimetria (ICRP, 1997; IAEA, 

1996a; IAEA, 1996b; NCRP, 1980; NCRP, 1987).  
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A determinação da concentração de radionuclídeos em amostras biológicas (técnica 

in vitro) é um método indireto para avaliar a incorporação. As principais fontes de 

dados utilizadas em bioanálise são urina, fezes, ar exalado e sangue, embora haja fontes 

menos convencionais que podem ser empregadas, como saliva, cabelos e dentes  

(IAEA, 2004). 

 

A escolha da amostra biológica depende da principal via de excreção do radionuclídeo 

em análise, além de fatores como, facilidade de coleta, análise e interpretação. Em geral, 

amostras de urina são mais fáceis de serem coletadas, porém existe a necessidade de 

alguns cuidados para a realização da tarefa, tais como: coletar a amostra fora do 

ambiente de trabalho, de modo que a atividade na amostra seja representativa da 

atividade presente no corpo; além do cuidado com o manuseio de amostras biológicas, 

já que é possível ocorrer a presença de bactérias, vírus ou outros agentes nocivos 

(IRD, 2010). 

 

A bioanálise in vitro, em comparação com a in vivo, apresenta tanto vantagens quanto 

desvantagens. Entre as vantagens, estão os baixos limites de detecção, a aplicabilidade a 

qualquer radionuclídeo e a possibilidade de se processar mais de uma amostra ao mesmo 

tempo, além de não haver a necessidade de deslocamento do indivíduo monitorado. As 

desvantagens incluem precauções com o manuseio das amostras, a fim de evitar a 

degradação e contaminação das mesmas, e o aumento de incertezas, devido à técnica 

in vitro ser um método indireto para avaliar a incorporação (IAEA, 1999b). 

 

Faz-se necessário o uso de modelos biocinéticos e dosimétricos para a interpretação dos 

dados de bioanálise, além de basear-se em suposições sobre o padrão de exposição 

(incorporação única ou crônica), via de incorporação (inalação, ingestão, absorção através 

da pele e injeção), forma química e estado físico do material, além de características 

aerodinâmicas no caso de inalação de particulados e gases que podem ser determinadas 

experimentalmente (IAEA, 2004). 
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2.2 – Avaliação de Dose Interna 

 

A avaliação de dose interna é realizada a partir das técnicas de bioanálise in vivo e 

in vitro, além de métodos interpretativos e dados de caracterização de aerossol (no caso 

de inalação), que fornecem subsídios para a interpretação dos resultados de bioanálise. 

Cada um dos métodos tem suas vantagens e limitações, sendo algumas vezes necessários 

os resultados de dois ou mais métodos para a obtenção de uma estimativa mais confiável 

da incorporação do radionuclídeo e da dose interna.  

 

A escolha da técnica de monitoração a ser utilizada depende de alguns parâmetros, como 

os listados a seguir: 

a) Propriedades físicas do radionuclídeo; 

b) Tipo de exposição; 

c) Via de incorporação; 

d) Natureza e energia da radiação emitida pelo material radioativo; 

e) Retenção e excreção do material pelo corpo, sendo considerados os processos 

de liberação biológica, via de eliminação e decaimento radioativo; 

f) Frequência de medições necessárias; 

g) Sensibilidade da técnica 

h) Disponibilidade de laboratórios de medição 

i) Custo  

A interpretação dos dados de bioanálise baseia-se em modelos biocinéticos 

disponibilizados em várias publicações da ICRP (ICRP 1979, 1989, 1993 e 1994a) que 

permitem quantificar temporalmente as atividades presentes nos órgãos e eliminadas pela 

excreta. 

 

Para o cálculo de doses em órgãos (dose equivalente comprometida) e no corpo inteiro 

(dose equivalente efetiva comprometida) são usados os modelos dosimétricos da ICRP 

(ICRP, 1994b, 1995a e 1995b). A partir desses cálculos pode-se estabelecer um sistema 

de avaliação de exposição interna, com a finalidade de garantir a segurança radiológica 

de atividades profissionais que apresentem riscos potenciais de incorporação de 

radionuclídeos. 
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Em um programa de monitoração individual de rotina, a frequência de monitoração deve 

ser estabelecida de maneira que seja possível detectar qualquer incorporação acima do 

nível de registro. Para isto, deve-se levar em conta a biocinética do radionuclídeo e a 

sensibilidade da técnica de medição. Quando a data de incorporação for desconhecida, 

considera-se que a incorporação ocorreu na metade do intervalo de monitoração, segundo 

recomendações da ICRP, publicação 78 (ICRP, 1998). O cálculo dos níveis de referência 

derivados possibilita a interpretação dos resultados de medições no programa de 

monitoração de rotina. 

 

 

2.2.1 – Cálculo da Atividade Incorporada 

 

A partir dos modelos propostos pela ICRP, é calculada a atividade incorporada, em 

Becquerel (Bq), utilizando as tabelas de frações de retenção e excreção m(t) em Bq/Bq, 

como segue: 

 

a) Para uma única incorporação: 

I (Bq) = M/m(t)   (Eq. 2.1) 

onde, M  é o resultado da bioanálise (no caso de excreção deve ser referente ao período 

de 24 horas de coleta); m(t) é o valor da fração de retenção ou excreção, decorrido um 

tempo t, após a incorporação de 1 Bq do radionuclídeo de interesse. 

 

a) Para monitoração de rotina: 

I (Bq) = M/m(T/2)   (Eq. 2.2) 

onde, M é o resultado de bioanálise obtido no final  do intervalo de monitoração (no caso 

de excreção deve ser referente ao período de 24 horas de coleta); m(T/2) é o valor da 

fração de retenção ou excreção após a incorporação de 1 Bq do radionuclídeo, no tempo 

correspondente à metade do intervalo de monitoração. 

 

Ocorrem casos na bioanálise in vitro em que não é possível coletar a excreção de 24 h. 

Nesses casos normaliza-se o volume da amostra para a atividade excretada em 24 h 

conforme a recomendação na publicação 67 da ICRP (ICRP, 1993), e considerando a 

excreção do Homem Referência, conforme a publicação 89 da ICRP (ICRP, 2002). Os 
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valores considerados para urina diária de indivíduos do sexo masculino é de 1,6 litros e 

para indivíduos do sexo feminino é de 1,2 litros. Uma única excreção diária é considerada 

quando se trata de excreção fecal. Contudo, é recomendado coletar amostras por três dias 

consecutivos, com excreções diárias, com objetivo de reduzir a incerteza associada à 

flutuação diária de excreção fecal. 

 

 

2.2.2 – Cálculo da Dose Equivalente Efetiva Comprometida [HE (50)] ou Dose 

Efetiva Comprometida [E (50)] 

 

Para a realização do cálculo da dose interna associada à incorporação de radionuclídeos, 

existe a necessidade de utilizar os coeficientes de conversão de dose, e(50), que são 

obtidos pelos fatores dosimétricos apresentados na publicação 78 da ICRP (ICRP, 1998). 

  

   (Eq. 2.3) 

Onde: 

E(50) = Dose efetiva comprometida (Sv); 

I = Atividade incorporada (Bq); 

e(50): Coeficiente de conversão de dose, depende do modelo dosimétrico utilizado 

(Sv/Bq). 

 

 

2.2.3 – Modelo Biocinético para o 65Zn 

 

No modelo biocinético para o 65Zn (Figura 2.1) admite-se que uma fração de 0,3 do zinco 

incorporado é absorvido pelo sangue, podendo chegar a fração de 0,6. A fração de zinco 

absorvido pode variar de acordo com a dieta. Alimentos dietéticos aumentam essa 

absorção, enquanto cereais podem diminuí-la. Estudos em cobaias animais recém-

nascidas mostrou quatro vezes mais absorção gastrointestinal e nos tecidos, quando 

comparados a cobaias animais adultas (ICRP, 1993)  

 

Em adultos, a maior concentração de 65Zn localiza-se na próstata, sendo esse valor três 

vezes maior que em outros tecidos. A retenção no corpo inteiro de zinco pode ser descrita 

pela soma de dois componentes com meia-vida biológica de 20 dias (15%) e 400 dias 
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(85%). O 65Zn é mais retido no esqueleto (osso mineral), que em outros tecidos, e essa 

distribuição é muito semelhante à distribuição de chumbo. Do zinco presente no sangue, 

assume-se que aproximadamente 20% é transferido para o esqueleto, destes 19,5% é 

retido com meia-vida biológica de 400 dias e 0,5% é retido com meia-vida biológica de 

10000 dias (aproximadamente 27 anos). O restante se distribui uniformemente por todos 

os outros tecidos do corpo e é retido com meia-vida biológica de 20 dias (30%) e 400 dias 

(70%) (ICRP, 1993). 

 

De acordo com o modelo proposto pela ICRP (1993), a razão entre a excreção urinária e 

fecal é de 1:4, o que sugere que o zinco é absorvido pelo sangue (compartimento de 

transferência).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Modelo simplificado de compartimentos para o 65Zn. 

 

As informações sobre os valores de f1 (fração absorvida pelo sistema gastrintestinal) e 

coeficientes de conversão de dose para 65Zn são apresentados na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Coeficientes de conversão de dose e(50), valores de f1 e os tipos de 

absorção pulmonar via inalação, com AMAD de 1 μm, 5 μm, e ingestão para o 65Zn 

conforme publicação 67 da ICRP (1993) 

TIPO INALAÇÃO INGESTÃO 

 f1 e(50)  1 μm e(50) 5 μm f1 e(50) 

S 0,5 2,9x10-9 2,8x10-9 0,5 3,9x10-9 

 

 

2.3 – Cíclotron CV-28 do IEN 

 

A aquisição do cíclotron CV-28 permitiu ao IEN pesquisar e desenvolver métodos para a 

produção e processamento de radiofármacos. Os radionuclídeos são usados para sintetizar 

os radiofármacos, que são por sua vez utilizados em medicina nuclear para obter imagens 

e para terapia de diferentes patologias.  O IEN visa a produção de radionuclídeos, além 

dos voltados para a medicina nuclear, mas também para aplicações em física médica, na 

indústria e como traçadores radioativos em processos ambientais.  

 

Acelerar partículas carregadas é o principal objetivo do cíclotron (LIVINGOOD, 1961), o 

CV-28 do IEN é capaz de acelerar partículas nas faixas de energia e limites de corrente, 

mostrados na Tabela 2.2 (THOMAS e STEVENSON, 1998). 

 

Tabela 2.2 – Faixas de energia e limites de corrente utilizados pelo cíclotron CV-28 

para acelerar partículas 

Partículas Faixas de Energia 

(MeV) 

Corrente Externa 

Máxima (µA) 

Prótons 2-24 70 

Dêuterons 3-14 100 

Hélio-3++ 5-38 70 

Hélio-4++ 6-28 50 

 

Atualmente, para a produção de radiofármacos estão sendo acelerados somente prótons à 

energia de 24 MeV e intensidade de corrente média de 20 µA (Dos SANTOS, 2004). 

O cíclotron CV-28 do IEN possui as seguintes características (Cyclotron Co.,  1974) 
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Tipo – Isócrono  

 Diâmetro polar – 96 cm 

 Raio de extração – 40,64 cm 

Número de setores – 3 

Número de dês – 2 

Campo magnético médio – 18500 gauss 

Estabilidade do campo magnético - ±10-5  

Fonte de íons – Penning 

Massa – 23 toneladas 

 

O acelerador é relativamente compacto, multipartícula, do tipo isócrono, com energia 

variável e focalizado por setores. Dependendo do tipo de material irradiado, o CV-28 

pode produzir radiação gama e nêutrons rápidos em grande quantidade, durante a 

irradiação do alvo e de seus componentes. 

 

Os controles são dispostos de modo a prevenir danos e garantir a segurança nas 

operações. Além destes controles, também estão presentes outros dispositivos com o 

objetivo de aperfeiçoar a ação do acelerador. 

 

O cíclotron CV-28 está contido em uma caverna formada por blocos de concreto com 

120 x 60 x 30 cm3 nas paredes e vigas de 720 x 60 x 30 cm3 no teto, sendo assim, a 

espessura mínima das paredes com o empilhamento dos blocos é de aproximadamente 

1,8 m, como ilustrado na Figura 2.2.  

 

O acesso à área do acelerador ocorre por uma porta construída em aço, com visores e 

hermética, para garantir o controle de pressão no ambiente. Além dessa porta, há também 

as que dão acesso ao corredor das cavernas, que dispõem de alarme, acionados caso 

sejam abertas durante a operação de irradiação. Uma câmera de vídeo foi instalada em 

frente ao corredor de acesso às cavernas, cujo monitor encontra-se posicionado em cima 

da mesa de controle do cíclotron, permitindo a supervisão constante da área por parte do 

operador. 
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Fig. 2.2 - Blindagem das cavernas do cíclotron CV-28 do IEN 

 

O cíclotron possui uma linha de transporte principal que se subdivide ao atingir o imã 

distribuidor, em sete linhas secundárias, sendo que quatro encontram-se no interior da 

caverna e três no exterior. A linha de número cinco é responsável pelo transporte do feixe 

de prótons até a câmera alvo, localizada no KIPROS (Kalsruhe Iodine Production 

System), bombardeando o gás 124Xe para que ocorra a produção do 123I ultrapuro 

(BRAGHIROLLI, 2002). 

 

 

2.4 - Características Físico-químicas do Zinco 

 

O zinco é um metal de transição interna e pertence à família 12, II B da tabela periódica, 

juntamente com o cádmio e o mercúrio. Possui número atômico 30 (30 prótons e 35 

nêutrons), massa atômica 65,37 u, com dois elétrons na última camada, sendo a 

configuração terminada em 4s2 como subnível mais energético. Em temperatura ambiente 

o zinco encontra-se no estado sólido. 

 

Na natureza o zinco é encontrado, principalmente, combinado com o enxofre e o 

oxigênio, sob a forma de sulfeto e óxido, associado a chumbo, cobre, prata e ferro. O 

sulfeto de zinco (ZnS), também conhecido como blenda de zinco ou esfalerita, ocorre 

principalmente em rochas calcárias. Além disso, o zinco apresenta cinco isótopos de 

ocorrência natural: 64Zn – 48,6%; 66Zn – 27,9%; 67Zn – 4,1%; 68Zn – 18,8% e 70Zn – 

0,6% (Medeiros, 2012). 
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2.5 - Propriedades do 65Zn 

 

O radionuclídeo 65Zn possui meia-vida de 244 dias. Seu decaimento ocorre por Captura 

Eletrônica através de dois ramos, com probabilidade de emissão de 50,75% e 47,79% e 

emissão de partículas +β com abundância de emissão de 1,46%. A captura eletrônica é 

seguida por uma emissão de raio gama de 1115,5 keV e outras duas emissões de 

intensidade inferiores a 0,1%. Isso faz desse radionuclídeo praticamente um gama 

emissor mono-energético, com aplicação frequente como fonte de referência em 

espectrometria de raios gama. O esquema simplificado de decaimento do 65Zn é mostrado 

na Figura 2.3. (IWAHARA, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Esquema simplificado de decaimento do 65Zn 

 

 

2.6 - Produção do 123I 

 

Com o objetivo de produzir iodo-123 ultrapuro e para atender à demanda do país, além de 

substituir o 131I usado no radiodiagnóstico, o IEN em cooperação com o Centro de 

Pesquisas de Karlsruhe na Alemanha e com apoio da Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA), modernizou os seus laboratórios para a produção de radionuclídeos e 

instalou o Karlsruhe Iodine Production System (KIPROS), sistema reconhecido 

mundialmente como o mais moderno e eficiente para a produção 123I ultrapuro.  

 

Com o Sistema KIPROS, o 123I é obtido por intermédio da técnica de irradiação do gás 

124Xe (Figura 2.5). Essa nova técnica reduz as impurezas a quantidade insignificante, 

771 keV 

0 

EC2 

65
30Zn 

65
29C

u 

244 d 

1115,5 keV 

γ1 γ3 β+ 

EC1 

γ2 



17 

 

 

 

sendo assim a validade de utilização aumentou para quatro dias, além de melhorar a 

qualidade nos diagnósticos médicos (ABEN, 2003). 

 

124Xe (p, 2n)          123Cs          123Xe           123I 

Fig. 2.4 - Produção do 123I, a partir da irradiação do gás 124Xe 

 

 

2.7 - Ativação do 65Zn 

 

A ativação do núcleo ocorre quando radiações com energia superior à energia de ligação 

dos nucleons interagem com um material, provocando reações nucleares, resultando em 

um núcleo residual e emissão de radiação (TAUHATA et al, 2006). 

 

Esse processo também ocorre com o 65Cu, que está presente nas peças do Cíclotron CV-

28. Este material sofre ação dos feixes utilizados no bombardeamento do alvo para 

produção de 123I, sendo assim sofre ativação passando a um núcleo instável de 65Zn, 

através da reação nuclear  65Cu(n,p)65Zn. A energia ótima para essa ativação encontra-se 

entre 8 e 15 MeV (AYDIN et al, 2007), dentro do intervalo de energia em que é operado 

o cíclotron do IEN. 

 

 

2.8 - Espectrometria Gama 

 

A técnica mais adequada para determinação do 65Zn no corpo humano e em amostras 

biológicas é a espectrometria gama. Esta técnica permite identificar e quantificar 

radionuclídeos emissores gama em diversos tipos de amostra. A atividade dos 

radionuclídeos presentes na amostra é diretamente proporcional à taxa de contagem dos 

raios gama emitidos. Esta técnica é executada com detectores com capacidade de 

diferenciar as energias de emissão gama, por exemplo: detectores de cintilação, a base de 

iodeto de sódio dopado com tálio, NaI(Tl), e detectores HPGe, semi-condutores de 

germânio hiper puro. Além dos detectores, utiliza-se módulos eletrônicos de 

amplificação, conversão analógico-digital e análise de altura de pulso, sendo então 

possível discriminar os radionuclídeos presentes na amostra. Existem alguns efeitos que 

influenciam a detecção dos raios gama, como o efeito de auto-absorção da amostra (efeito 

β+  

5,9 min 

β+  

2,1 h  
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matriz), interferência de radiação de fundo, deformação do espectro e mais alguns efeitos 

relacionados à eficiência de detecção (TAUHATA et al, 2006). 

 

 

2.9 – Detectores  

 

Os detectores de radiação são instrumentos usados para a aquisição do espectro durante 

um tempo padronizado, quando colocados próximo à região do corpo pré-definida, em 

função do tipo de medida a ser executado. Dependendo da aplicação, a especificação do 

tipo e características do detector deve levar em consideração diversos fatores, tais como a 

eficiência de detecção intrínseca, a disponibilidade no tamanho necessário, a resolução 

em energia, a radiação de fundo em regiões de interesse específicas do espectro, a 

possibilidade de aplicação de métodos de anti-coincidência, a estabilidade de operação a 

longo prazo nas condições de medição e o custo (IRD, 2010).  

 

 

2.9.1 – Detector Cintilador de Iodeto de Sódio 

 

Os detectores de NaI(Tl) são comercializados em diferentes diâmetros e espessuras, 

dependendo da sua aplicação (SAHA, 2006). Esse cristal inorgânico de grande número 

atômico tem sido o mais utilizado para a estimativa de contaminação interna por 

emissores de fótons com energias superiores a 100 keV. As grandes vantagens desse tipo 

de detector são sua alta eficiência, robustez e facilidade de operação (IRD, 2010). 

 

Porém, sua baixa resolução em energia dificulta a análise em casos de contaminação 

interna por vários radionuclídeos emissores de fótons com energias próximas (IAEA, 

1996a).  

 

O NaI(Tl), além da capacidade de produção de luz visível, responde linearmente para um 

grande intervalo de energia para elétrons e raios γ. O iodeto de sódio é um material 

altamente higroscópico e para evitar sua deterioração pela umidade, ele normalmente é 

encapsulado com alumínio (TAUHATA et al, 2006). 
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2.9.2 – Detector Semicondutor de Germânio 

 

Uma das principais vantagens dos detectores semicondutores é sua alta resolução, que 

advém da sua baixa energia necessária para a formação de um par de elétrons-lacuna (≈3 

eV) e, consequentemente, uma baixa flutuação estatística no número de pares formados a 

partir da interação do fóton incidente com o cristal (KNOLL, 1989). Isso permite a 

identificação simultânea de vários radionuclídeos emissores de fótons, já que sua 

resolução em energia situa-se na faixa de 1 keV.  

 

Os detectores de Germânio Hiperpuro (HPGe) são os mais utilizados em bioanálise. Ao 

contrário dos cristais desenvolvidos originalmente, que utilizavam o metal lítio para a 

formação da região intrínseca e, por isso, tinham que ser mantidos sob refrigeração 

contínua, os HPGe só requerem resfriamento quando estão em operação e sobre eles é 

aplicada tensão. Os detectores de germânio estão disponíveis em duas diferentes 

geometrias: os planares e os coaxiais. Nos detectores planares, a área superficial e o 

diâmetro do cristal são maiores que sua espessura, já os detectores coaxiais possuem um 

maior volume (até 750 cm3) (KNOLL, 1989). 
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3 – INDIVÍDUOS, MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi iniciado com a avaliação do banco de dados do Relatório de Cadastros 

(CADREL) do Laboratório de Monitoração in vivo do IRD, onde estão registrados todos 

os resultados das monitorações in vivo executadas. Posteriormente, visando à 

identificação das etapas críticas do processo da manutenção do cíclotron CV-28 do IEN, 

onde ocorre a possível exposição interna ao 65Zn, foi realizado um acompanhamento in 

loco na Instalação. Foi então iniciada a parte experimental do projeto, que consistiu nas 

calibrações do sistema de detecção in vitro para a determinação de 65Zn em amostras de 

urina, técnica desenvolvida no Laboratório de Bioanálise do IRD. A técnica foi utilizada 

para análise de amostras de urina de três Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOEs) 

envolvidos na manutenção do acelerador, monitorados também no Laboratório de 

Monitoração in vivo do IRD no mesmo período. A avaliação da sensibilidade das 

técnicas in vivo e in vitro assim como o estabelecimento da metodologia para cálculo da 

dose interna visando à interpretação dos dados de bioanálise utilizaram como 

ferramenta básica o “software” AIDE Versão-6.0 (Bertelli, 2008). 

 

 

3.1 – Análise do banco de dados CADREL 

 

O Laboratório de Monitoração in vivo mantém um banco de dados onde estão 

registradas as monitorações in vivo realizadas pelo IRD desde 1991. Esse arquivo possui 

informações associadas ao cadastro de cada usuário, i.e., data da monitoração, 

radionuclídeos analisados, detector utilizado, geometria de medição (corpo inteiro, 

tireoide, osso, entre outros), o tempo de contagem (em minutos), atividade presente no 

indivíduo (Bq) e a Atividade Mínima Detectável (Bq) da técnica. A partir destes dados, 

foram selecionadas apenas as medidas de IOEs que tinham como objetivo na 

monitoração avaliar a incorporação de 65Zn e dentro desse grupo foram analisados os 

resultados classificando em IOEs com detecção inferior ou superior as Atividades 

Mínimas Detectáveis, em cada ano da realização da monitoração. 
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3.2 – Acompanhamento in loco da manutenção do cíclotron CV-28 do IEN 

 

Para uma maior compreensão da maneira como pode ocorrer a possível incorporação do 

65Zn, foi feito um acompanhamento durante 3 dias do mês de janeiro de 2012 dos 

processos que envolvem a manutenção do cíclotron CV-28 do IEN, analisando a 

vestimenta usada no processo, além de materiais e objetos que envolvem o método de 

limpeza do acelerador, como mostram as Figuras 3.1 e 3.2, e a rotina de segurança 

empregada na manutenção.  

 

 

Figura 3.1 – IOE do IEN realizando a limpeza do cíclotron CV-28 

 

 

Figura 3.2 – Roupa usada para realizar a manutenção do Cíclotron CV-28 do IEN 
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3.3 - Calibração dos sistemas de detecção in vitro para medidas de 65Zn na urina 

 

A calibração de um sistema de detecção in vitro é essencial para que a técnica de 

detecção de qualquer radionuclídeo seja realizada da forma correta. A calibração em 

eficiência consiste basicamente em gerar fatores com os quais seja possível converter a 

taxa de contagem obtida durante a medida em um valor de atividade presente na 

amostra analisada. De uma forma geral pode-se dizer que a taxa de contagem é 

diretamente proporcional à atividade presente na amostra. Logo, a calibração permitirá 

determinar a atividade de uma amostra a partir da sua taxa de contagem, com base em 

diferentes fatores para cada volume de amostra e geometria utilizada. A calibração dos 

detectores é realizada utilizando-se fontes-padrão certificadas para que seja possível 

uma calibração confiável e rastreável do sistema de deteção. A calibração do sistema de 

detecção de germânio hiperpuro (HPGe) coaxial do Laboratório de Bioanálise do IRD 

foi realizada com uma fonte padrão de 65Zn fornecida em ampola pelo Laboratório 

Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI).  

 

Foram utilizadas duas geometrias de contagem de urina em frascos de polietileno com 

volumes de 1 e 2 litros. No frasco de 1000 mL, com diâmetro de 9 cm, foi adicionada a 

fonte 24L11, com 26524,633 Bq de 65Zn diluídos em 100 mL de HCl 1M. Ao frasco de 

2000 mL, com 11 cm de diâmetro, foi adicionada a fonte 25L11, com 22062,128 Bq de 

65Zn diluídos também em 100 mL de HCl 1M (ANEXO 2: Certificados de calibração). 

 

Inicialmente para começar a calibração no HPGe, o frasco de 1000 mL, contendo 

100 mL de HCl 1 M e a atividade de 65Zn, foi envolvido em um saco plástico para 

prevenir uma possível contaminação do sistema de detecção. Posteriormente foi 

posicionado para contagem no detector de Germânio do Laboratório de Bioanálise 

(Figura 3.3), sendo realizadas cinco medições com tempo de contagem fixo para esse 

volume, sendo que esse tempo foi proposto de modo a obter mais de dez mil contagens, 

permitindo que a incerteza associada a contagem fosse sempre inferior a 1% (p<0,01).  
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Figura 3.3 – Sistema de detecção HPGe coaxial do Laboratório de Bioanálise 

 

Em seguida foram adicionados 100 mL de HCl 1M no frasco, afim de obter a contagem 

de uma nova geometria (de 200 mL), esse procedimento foi repetido até o volume de 

1000 mL, ou seja, esse procedimento consistiu em variar o volume de 100 a 1000 mL, 

em um intervalo de 100 em 100 mL. Para todos os volumes foram repetidos os mesmos 

procedimentos de cinco medidas. Os tempos de contagem em cada volume foram 

ajustados de maneira a atender o critério de se obter pelo menos dez mil contagens em 

cada medição (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1 – Tempo de contagem e datas das medidas para cada geometria 

de contagem do frasco de 1000 mL 

VOLUME (mL) Tempo de Contagem (s) 

100 150 

200 150 

300 150 

400 150 

500 180 

600 300 

700 300 

800 300 

900 300 

1000 300 

 



24 

 

 

 

Continuando a calibração do sistema de detecção in vitro, agora para o frasco de 

2000 mL, foram adicionados 900 mL de HCl 1M, obtendo-se o volume de 1000 mL, 

então o frasco passou pelos mesmos procedimentos citados anteriormente para os outros 

volumes. Esse procedimento foi realizado até que fosse alcançado o volume de 

2000 mL, variando-se o volume sempre pela adição de 100 mL de HCl 1M. A 

Tabela 3.2 mostra o tempo de contagem para cada volume. 

 

Tabela 3.2 – Tempo de contagem e datas das medidas para cada geometria de 

contagem do frasco de 2000 mL 

VOLUME (mL) Tempo de Contagem (s) 

1000 900 

1100 900 

1200 900 

1300 900 

1400 900 

1500 900 

1600 900 

1700 900 

1800 900 

1900 900 

2000 900 

 

Para o cálculo da eficiência para cada volume foi utilizada a equação a seguir: 

 

IATc

BGC
Ef




  

onde C é o número de contagens da amostra; BG é a radiação de fundo na região de 

interesse; Tc é o tempo de contagem, em segundos; A é a atividade da amostra no 

momento da medida, em Bq; e Iγ é a intensidade de emissão gama do radionuclídeo na 

energia medida. 

 

 

 

 

(Eq. 3.1) 
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3.4 – Cálculo das atividades mínimas detectáveis (AMD) 

 

Os cálculos para determinação da AMD das técnicas in vivo e in vitro foram feitos 

segundo a equação a seguir (HPS, 1996): 

 

EfTc

B
AMD






65,43
            

onde AMD é a atividade mínima detectável, em Bq; B é o total de contagens da 

radiação de fundo na região de interesse; Tc é o tempo de contagem, em minutos; e Ef é 

a eficiência, em cpm/Bq. 

 

 

3.5 – Bioanálise de urina dos IOE do IEN 

 

O desenvolvimento da técnica in vitro no Laboratório de Bioanálise do IRD teve como 

objetivo disponibilizar uma metodologia complementar à monitoração in vivo para 

avaliação da exposição interna a 65Zn, para os casos de incorporação que resultem em 

doses superiores a 1 mSv e justifiquem a necessidade de uma investigação mais 

detalhada da situação e uma estimativa de dose mais consistente. 

 

Para a avaliação da técnica de bioanálise in vitro, três IOE na manutenção do acelerador 

CV-28 do IEN coletaram amostras de urina durante 24 horas, três dias após o fim da 

manutenção anual realizada no equipamento, quando a atividade excretada de 65Zn é 

mais alta, de acordo com o modelo biocinético utilizado para estimativa de incorporação 

(Bertelli, 2008).  

 

As amostras coletadas foram identificadas, devidamente manuseadas, afim de não haver 

possibilidade de contaminação, e encaminhadas ao Laboratório de Bioanálise do IRD 

para que fossem analisadas. O procedimento de contagem das amostras ocorreu no 

Detector HPGe do Laboratório de Bioanálise nos dias 10/01/2012, 16/01/2012 e 

18/01/2012. O volume de urina coletado de cada IOE foi ajustado para os volumes em 

que foram feitas as calibrações (Tabela 3.3). O tempo de contagem foi de oitenta mil 

Eq. 3.2 



26 

 

 

 

segundos (aproximadamente 22 horas), a fim de se obter sensibilidade adequada para 

monitoração ocupacional. 

 

Tabela 3.3 – Volume de urina coletado de cada IOE e volume de urina utilizado na 

geometria de contagem 

Indivíduo Volume coletado em 24h (mL) Volume da geometria (mL) 

1 850 800 

2 700 700 

3 1340 1000 

 

  

3.6 – Monitoração in vivo dos IOE do IEN 

 

A Unidade Contador de Corpo Inteiro do IRD (Figura 3.4) é um sistema composto por 

uma sala de monitoração com paredes de aço de 15 cm de espessura e dimensões 

internas de 2,5 m x 2,5 m x 2,62 m, revestida internamente com camadas adicionais de 

chumbo, cádmio e cobre com espessura de 3 mm, 1,5 mm e 0,5 mm respectivamente, 

para reduzir os níveis de radiação de fundo. As camadas de Cd e Cu têm a finalidade de 

reduzir a fluorescência de raios-X principalmente na faixa de energia abaixo de 

250 keV.  

 

 

Figura 3.4 – Contador de Corpo Inteiro do IRD com seus detectores: (1) HPGe1e2, 

(2) HPGe3e4, (3) NaI(Tl)8x4 e (4) Nai(Tl)3x3 



27 

 

 

 

A monitoração in vivo dos IOE, envolvidos na manutenção do cíclotron CV-28 do IEN, 

ocorreu no Contador de Corpo Inteiro do IRD. A geometria utilizada foi a de corpo 

inteiro, com o indivíduo deitado na cadeira e o detector de NaI(Tl) 8’x4’ posicionado a 

50 cm de distância do indivíduo, como mostra a Figura 3.5. Foram submetidos à 

monitoração os mesmos três IOE que realizaram a coleta de urina, mencionados no item 

anterior. A monitoração ocorreu no dia 16/04/2012 e teve como objetivo avaliar a 

incorporação de 65Zn desses indivíduos.  

 

 

Figura 3.5 – Indivíduo sendo monitorado no Contador de Corpo Inteiro do IRD 

 

 

3.7 – Metodologia para interpretação dos dados de bioanálise – “Software” AIDE 

 

O Software AIDE (Activity and Internal Doses Estimates) (Bertelli, 2008) aplica-se à 

interpretação dos dados de Bioanálise provenientes de medidas in vitro e in vivo. Além 

da utilização dos modelos padrões fornecidos pela ICRP, este programa permite editar 

modelos específicos para qualquer radionuclídeo cujos esquemas de decaimento estejam 

disponíveis nas publicações do ICRP. No caso específico desde trabalho foram editados 

os modelos propostos na ICRP 67 (ICRP, 1993) para obtenção das frações de 

retenção/excreção e coeficientes de dose relativos à incorporação de 65Zn. Os resultados 

de atividades em compartimentos em função do tempo após a incorporação [m(t)] e as 

respectivas doses equivalentes podem ser calculados e arquivados para uso posterior na 

interpretação dos dados de bioanálise. O “software” possibilita também a simulação de 
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casos de inalação de gases e compostos com diferentes valores de AMAD, podendo ser 

utilizado em situações específicas em que haja possibilidade de contaminação interna. 

 

Para a interpretação dos dados de bioanálise, utilizam-se tabelas de fatores que 

relacionam frações de atividade em cada compartimento em função do tempo decorrido 

entre a incorporação e a data da monitoração. O cálculo da dose consiste na 

multiplicação do valor da incorporação estimada, pelo coeficiente de conversão de dose 

e(g), específico para uma determinada condição de exposição, conforme é descrito no 

Capítulo 2 (seção 2.2.2). Dessa forma, o “software” AIDE versão 6.0 realiza os cálculos 

necessários para fornecer os resultados da incorporação e dose equivalente efetiva 

comprometida. 

 

As tabelas específicas para uso neste trabalho, consideram a incorporação de 1 Bq de 

65Zn, em diferentes condições de exposição. A partir desses dados, foram geradas 

tabelas considerando a incorporação de atividades correspondentes à dose efetiva 

comprometida de 1 mSv, ou seja, os valores de atividades incorporadas referentes ao 

nível de registro. Estas tabelas permitem o conhecimento do valor da atividade em cada 

compartimento, em função do tempo decorrido após a incorporação. Dessa forma, é 

possível verificar se as sensibilidades das técnicas de monitoração para os 

compartimentos específicos em estudo (corpo inteiro e urina) são adequados para a 

monitoração de indivíduos com risco de exposição interna (Bertelli, 2008). 

 

 

3.8 – Cálculo das Atividades de 65Zn correspondentes ao nível de registro de 1mSv 

 

O cálculo da atividade correspondente ao nível de registro é realizado levando-se em 

conta a dose efetiva comprometida de 1 mSv, que corresponde ao nível de registro, 

através da fórmula abaixo: 

 

           NRA )(
)50(

001,0
tm

e

Sv
                                  (Eq. 3.3) 
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Onde: m(t) é a fração de retenção ou excreção em um determinado compartimento 

avaliado em função do tempo após a incorporação de 1 Bq do radionuclídeo de 

interesse, e(50) é o coeficiente de conversão de dose apropriado para inalação ou ingestão 

de um determinado radionuclídeo. 

 

O nível de registro derivado corresponde à atividade que resulta em uma dose efetiva 

comprometida de 1 mSv. Porém, para se calcular o nível de registro, é necessário levar 

em consideração os compartimentos específicos em análise, suas frações m(t) de 

retenção ou excreção após a incorporação, em função do tempo, assim como os 

coeficientes de dose específicos para cada cenário de exposição para um determinado 

radionuclídeo. Dessa forma, se determina a atividade total correspondente ao nível de 

registro de 1 mSv para um compartimento específico. 

 

 

3.9 – Cálculo da incorporação mínima detectável (IMD) e dose efetiva mínima 

detectável (DEMD), a partir do valor da atividade mínima detectável (AMD) para 

os sistemas de monitoração in vivo e in vitro 

 

A partir do resultado da Atividade Mínima Detectável é possível calcular a IMD e a 

DEMD, utilizando as fórmulas a seguir: 

 

I (Bq) = M/m(t)   (Eq. 3.4) 

 

E(50) = I (Bq) × e(50) (Sv/Bq)  (Eq. 3.5) 

 

onde, M é o valor da AMD, em Bq, para os sistemas de monitoração in vivo ou in vitro, 

m(t) é o valor de fração de retenção ou excreção da incorporação, em Bq/Bq, nos 

compartimentos específicos em análise, I é a incorporação mínima detectável, em Bq, 

e(50) é o coeficiente de dose específico para cada cenário de incorporação, em Sv/Bq, e  

E(50) é a dose efetiva mínima detectável, em Sv. 

 

Para realização desses cálculos foram escolhidos um determinado cenário de 

incorporação que levam em conta o e(50), coeficiente de conversão de dose apropriado e 

o m(t) de maior e menor fração dentro do limite determinado para realizar as 
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monitorações, fração de excreção, no caso de medições indiretas, ou de retenção, no 

caso de medições diretas, em um compartimento específico avaliado. Assim, se obtêm a 

Incorporação Mínima Detectável (IMD) e a Dose Efetiva Mínima Detectável (DEMD) a 

partir dos resultados da AMD dos sistemas de detecção in vivo e in vitro. Desse modo, é 

possível determinar a IMD e a DEMD correspondente ao valor da AMD para os 

diferentes sistemas de monitoração desenvolvidos. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 – Banco de dados do CADREL 

 

A partir dos dados presentes no Banco [de Dados CADREL, do Instituto de 

Radioproteção de Dosimetria, que disponibiliza informações sobre as monitorações 

realizadas na Unidade Contador de Corpo Inteiro (UCCI-IRD) nos últimos 20 anos, 

foram selecionadas apenas as medidas de IOEs que tinham como objetivo na 

monitoração avaliar a incorporação de 65Zn e dentro desse grupo foram analisados os 

resultados, classificando em IOEs com detecção inferior ou superior as Atividades 

Mínimas Detectáveis, dentro de cada ano da realização da monitoração. Nesses 20 anos 

já foram realizadas cerca de 500 monitorações in vivo para o 65Zn, através da detecção 

de fótons de 1115 keV. A Tabela 4.1 apresenta os dados adquiridos no CADREL 

indicando o ano da realização da medida e o número de IOEs com detecções superiores 

e inferiores à AMD. 

 

Tabela 4.1 – Número de monitorações por ano com resultados inferiores ou 

superiores à AMD

Ano < AMD > AMD 

1991 41 0 

1992 24 0 

1993 76 0 

1994 77 3 

1995 16 0 

1996 24 1 

1997 6 0 

1998 26 0 

1999 24 1 

2000 0 0 

2001 0 0 

Ano < AMD > AMD 

2002 17 2 

2003 18 3 

2004 8 5 

2005 16 0 

2006 24 0 

2007 2 0 

2008 24 4 

2009 21 1 

2010 18 2 

Total 472 22 
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A Tabela 4.1 mostra o número de monitorações in vivo realizadas na UCCI do IRD, 

entre os anos 1991 e 2010, onde os IOE são classificados em indivíduos cujo resultado 

foi acima ou abaixo da Atividade Mínima Detectável. Essa tabela mostra um pequeno 

número de monitorações cujo resultado está acima da AMD. 

 

 

4.2 – Calibração do sistema de detecção in vitro 

 

A calibração do sistema de detecção in vitro para análise de urina consistiu no 

levantamento de uma curva de calibração, que relaciona a eficiência de detecção com o 

volume da amostra. Desse modo, é possível determinar a atividade de 65Zn presente em 

amostras de urina. A Tabela 4.2 apresenta a média das contagens, o tempo de contagem 

e as eficiências correspondentes aos volumes medidos na geometria do frasco de 

polietileno de 1 L. A Tabela 4.3 apresenta a média das contagens, o tempo de contagem 

e as eficiências correspondentes aos volumes medidos na geometria do frasco de 

polietileno de 2 L. A região de interesse para o 65Zn está situada entre os canais 4447 

(energia de 1112,3 keV) e o canal 4471 (energia de 1118,3 keV), com o fotopico na 

linha de energia de 1115,5 keV correspondente ao canal 4461. 

 

A contagem para determinação da radiação de fundo para medidas in vitro é 

desprezível, pois as incertezas obtidas nas taxas de contagem do padrão para os 

diferentes volumes são maiores do que a contagem total da radiação de fundo. 
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Tabela 4.2 – Contagens médias, taxas de contagem (cps) e eficiência (cps/Bq), 

obtidas em diferentes volumes, na geometria frasco de 1 litro. 

Volume  

(mL) 

Contagens   Taxas de  

contagem (cps) 

Eficiência 

(cps/Bq) 

100 21293 ± 175 141,9±1,17 1,08x10-2±3,8x10-4 

200 17404 ± 211 116,0±1,41 0,88x10-2±3,5x10-4 

300 14422 ± 127 96,1±0,84 0,73x10-2±2,6x10-4 

400 12098 ± 52 80,6±0,35 0,61x10-2±2x10-4 

500 12631 ± 44 70,2±0,24 0,53x10-2±1,7x10-4 

600 18422 ± 85 61,4±0,28 0,47x10-2±1,5x10-4 

700 16356 ± 142 54,5±0,47 0,42x10-2±1,5x10-4 

800 14754 ± 52 49,2±0,17 0,37x10-2±1,2x10-4 

900 13322 ± 17 44,4±0,05 0,34x10-2±1,1x10-4 

1000 12141 ± 65 40,5±0,22 0,31x10-2±1x10-4 
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Tabela 4.3 - Contagens médias, taxas de contagem (cps) e eficiência (cps/Bq), 

obtidas em diferentes volumes, na geometria frasco de 2 litros. 

Volume 

(mL) 

Contagens Taxas de  

contagem (cps) 

Eficiência 

(cps/Bq) 

1000 35962 ± 261 39,9±0,29 0,39x10-2±1,4x10-4 

1100 33035 ± 192 36,7±0,21 0,36x10-2±x1,210-4 

1200 30706 ± 221 34,1±0,24 0,34x10-2±x1,210-4 

1300 28946 ± 69 32,2±0,08 0,32x10-2±1x10-4 

1400 26919 ± 157 29,9±0,17 0,30x10-2±1x10-4 

1500 25453 ± 174 28,3±0,19 0,28x10-2±9,7x10-5 

1600 23931 ± 164 26,6±0,18 0,27x10-2±x9,1x10-5 

1700 22401 ± 85 24,9±0,09 0,25x10-2±x0,1x10-5 

1800 21368 ± 104 23,7±0,11 0,24x10-2±x7,9x10-5 

1900 20244 ± 124 22,5±0,14 0,23x10-2±x7,7x10-5 

2000 19269 ± 93 21,4±0,10 0,22x10-2±x7,2x10-5 

 

A figura 4.1 e a figura 4.2 apresentam, respectivamente, a curva de calibração para as 

medidas in vitro de urina na geometria de 1 litro e 2 litros, que relacionam a eficiência 

com o volume das amostras nos frascos de polietileno. 

 

 

Figura 4.1 – Curva de Calibração para medições in vitro de amostras de urina, 

geometria de 1 litro, relacionando a eficiência com o volume da amostra. 

 



35 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Curva de Calibração para medições in vitro de amostras de urina, 

geometria de 2 litros, relacionando a eficiência com o volume da amostra. 

 

A eficiência diminui de acordo com o aumento do volume para um mesmo frasco, 

devido ao efeito de auto-absorção (efeito matriz), além do que, com o aumento do 

volume a fonte como um todo, tem sua distância média em relação ao detector 

aumentada. Já para frascos diferentes nota-se que para um mesmo volume (1 L), o 

frasco com maior diâmetro apresentou maior eficiência. Esse fato ocorre devido ao 

volume total da amostra estar mais próximo ao detector. 

 

Com a observação da figura 4.1 também é possível perceber que, para volumes 

menores, a eficiência diminui mais rapidamente do que para valores maiores, como no 

caso da figura 4.2. 

 

 

4.3 – Atividades Mínimas Detectáveis 

 

4.3.1 – AMD para o sistema de monitorações in vivo 

 

Para determinar a atividade mínima detectável para a geometria de corpo inteiro foram 

utilizados espectros arquivados de três indivíduos não expostos que apresentaram 

resultados de medida in vivo abaixo do limite mínimo de detecção para o 65Zn. A 
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tabela 4.4 apresenta os códigos das medidas, além da contagem total na região de 

interesse entre os canais 350 a 414, no intervalo de energia de 1030,9 e 1199,7 keV, 

respectivamente, com o fotopico de 1115,3 keV no canal 382. A média das contagens 

obtidas, em um tempo de 30 minutos, utilizando o detector de NaI (Tl) 8” x 4” foi de 

2510. 

 

Tabela 4.4 – Total de contagens obtidas a partir de medidas de indivíduos não 

expostos ao 65Zn 

Código da Medida Total de contagens (RDI 350-414) 

Bgpmci1 2530 

Bgpmci2 2609 

Bgpmci3 2391 

 

B = média do total de contagens de Background (2510); 

Tc = tempo de contagem (1800 segundos); 

Ef = eficiência da detecção (0,001811 cps/Bq) 

 

Aplicando-se os parâmetros acima na Eq. 3.2 obtêm-se o valor da AMD de 72 Bq. 

 

 

4.3.2 – AMD para o sistema de monitoração in vitro 

 

Para realização da contagem de radiação de fundo para as medidas do sistema in vitro 

foram utilizados os frascos de 1 e 2 litros contendo urina natural até o volume máximo 

de 1 L e de 2 L, respectivamente. A medida foi efetuada no Laboratório de Bioanálise 

in vitro, com o detector HPGe Canberra modelo GX3018, durante 15 minutos. Foi 

obtido um total de 6,0 contagens para ambos os frascos. A medida ocorreu na região 

pré-determinada nas faixas de energia entre 1112,3 e 1118,3 keV, com o fotopico em 

1115,5 keV. As tabelas 4.5 e 4.6 apresentam os valores da AMD em função do volume 

nos frascos de 1 L e de 2 L, respectivamente. 
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Tabela 4.5 – Valores da AMD na geometria de 1 litro, para os diferentes volumes, 

em função da eficiência de detecção. 

Volume (mL) Eficiência (cps/Bq) AMD (Bq) 

100 0,0107611 1,48 

200 0,0087960 1,82 

300 0,0072885 2,19 

400 0,0061140 2,61 

500 0,0053347 3,0 

600 0,0046680 3,42 

700 0,0041570 3,85 

800 0,0037500 4,26 

900 0,0033857 4,72 

1000 0,0030858 5,18 

 

 

Tabela 4.6 – Valores da AMD na geometria de 2 litros, para os diferentes volumes, 

em função da eficiência de detecção. 

Volume (mL) Eficiência (cps/Bq) AMD (Bq) 

1000 0,0039470 4,05 

1100 0,0036361 4,40 

1200 0,0033800 4,73 

1300 0,0031860 5,02 

1400 0,0029799 5,32 

1500 0,0028180 5,67 

1600 0,0026560 6,02 

1700 0,0024865 6,43 

1800 0,0023997 6,66 

1900 0,0022800 7,01 

2000 0,0021753 7,35 

 

Observa-se que AMD da técnica varia nas faixas de 1,48 a 5,18 e 4,05 a 7,35, 

respectivamente para os volumes de 1000 e 2000 mL. 
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4.4 – Interpretação dos dados de bioanálise para o 65Zn 

 

A interpretação dos dados de bioanálise, isto é, o cálculo da incorporação e da dose 

efetiva comprometida  associada aos valores de atividades medidos nos compartimentos 

passíveis de monitoração in vivo e in vitro (corpo inteiro e urina 24 horas no caso do 

65Zn), requer a aplicação das frações de retenção, no caso da monitoração na geometria 

de corpo inteiro, e excreção, no caso da geometria urina 24 horas, em Bq/Bq, e de 

coeficientes de dose em Sv/Bq, específicos para cada cenário de incorporação. 

 

A Tabela 4.7 foi obtida com ajuda do “software” AIDE versão 6.0 (Bertelli, 2008), e 

apresenta as frações de retenção e excreção após a incorporação no decorrer do 

tempo m(t), nos compartimentos Corpo Inteiro e Urina 24 horas, a partir da 

incorporação de 1 Bq de 65Zn, nos cenários de inalação única de particulado, com 

AMAD de 1 µm e 5 µm, para compostos tipo S (ICRP, 1994a), além do cenário de 

ingestão (ICRP, 1993). 
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Tabela 4.7 – Frações de atividade m(t), retidas ou excretadas, o corpo inteiro e 

urina 24 horas, após a incorporação de 1 Bq de 65Zn nos cenários de incorporação 

via inalação de particulado com AMAD de 5 µm e 1 µm, composto tipo S, e cenário 

de incorporação via ingestão. 

 

 

 

 

Tempo 

(Dias) 

Frações m(t) 

(Bq/Bq) 

Inalação 

(5 µm) Tipo S 

Inalação 

(1 µm) Tipo S 

Ingestão 

Corpo 

Interiro 

Urina 

24 horas 

Corpo 

Inteiro 

Urina 

24 horas 

Corpo 

Inteiro 

Urina 

24 horas 

1 5,39x10-1 1,82x10-4 3,72x10-1 9,73x10-5 8,37x10-1 4,50x10-4 

2 3,79x10-1 3,71x10-4 2,89x10-1 2,01x10-4 6,45x10-1 8,92x10-4 

3 3,09x10-1 3,76x10-4 2,52x10-1 2,05x10-4 5,49x10-1 8,98x10-4 

4 2,80x10-1 3,66x10-4 2,36x10-1 2,00x10-4 5,06x10-1 8,72x10-4 

5 2,68x10-1 3,55x10-4 2,29x10-1 1,95x10-4 4,87x10-1 8,44x10-4 

15 2,36x10-1 2,63x10-4 2,06x10-1 1,49x10-4 4,29x10-1 6,14x10-4 

30 2,08x10-1 1,73x10-4 1,83x10-1 1,03x10-4 3,74x10-1 3,95x10-4 

60 1,70x10-1 8,72x10-5 1,52x10-1 5,66x10-5 3,03x10-1 1,91x10-4 

120 1,25x10-1 4,01x10-5 1,13x10-1 2,73x10-5 2,22x10-1 8,53x10-5 

180 9,54x10-2 2,73x10-5 8,73x10-2 1,86x10-5 1,68x10-1 5,86x10-5 

240 7,35x10-2 2,05x10-5 6,82x10-2 1,39x10-5 1,28x10-1 4,38x10-5 

360 4,38x10-2 1,19x10-5 4,20x10-2 8,30x10-6 7,38x10-2 2,53x10-5 

 

Na Tabela 4.7 pode-se observar que a fração de retenção no corpo inteiro, no caso do 

cenário de ingestão, um dia após a incorporação de 1 Bq, é 0,837 Bq e, após 360 dias da 

incorporação, aproximadamente 7,5%. Ressalte-se, ainda, que as frações diminuem 

continuamente com o tempo, enquanto as frações de excreção na urina de 24 horas 

aumentam entre 1 e 3 dias, diminuindo posteriormente.  

 

Por outro lado, o aumento observado na fração excretada na urina de 24 horas ao longo 

dos três primeiros dias após a incorporação, e posterior diminuição a parir do quarto dia, 

ocorre devido ao tempo necessário para a biodistribuição do radionuclídeo no corpo. 

Neste processo, o sangue é filtrado pelos rins e posteriormente ocorre a excreção do 

65Zn, via urinária.  
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Nota-se que as frações de retenção no Corpo Inteiro são superiores em cerca de três 

ordens de grandeza quando comparadas às frações de excreção na Urina 24 horas, 

mostrando que a taxa de retenção no Corpo Inteiro é superior à taxa de excreção. Logo, 

o 65Zn fica retido por um longo período de tempo até ser totalmente excretado. 

 

A Figura 4.3 apresenta uma comparação entre as frações m(t) de retenção no Corpo 

Inteiro, para os cenários de incorporação de 65Zn via inalação de AMAD de 1 µm e 

5 µm, composto tipo S, e incorporação via ingestão. Essa figura mostra que as frações 

de retenção no cenário de ingestão são sempre superiores aos demais cenários, porém na 

maioria das datas comparadas, os três cenários se mantêm dentro da mesma ordem de 

grandeza, e no caso dos dois cenários de inalação (AMAD de 1µm e 5µm) as frações 

permanecem muito próximas.  

 

Figura 4.3 - Comparação entre as frações de retenção da atividade para o 

compartimento Corpo Inteiro, para os cenários de incorporação de 65Zn via 

inalação com AMAD de 1 µm e 5 µm, composto tipo S, e incorporação via ingestão. 

 

A Figura 4.4 mostra uma comparação entre as frações m(t) de excreção no 

compartimento Urina 24 horas, para os cenários de incorporação de 65Zn via inalação de 

AMAD de 1 µm e 5 µm, composto tipo S, e incorporação via ingestão. As frações de 

atividade excretadas nos cenários de inalação são mais próximas, enquanto que no 

cenário de incorporação por ingestão os níveis de excreção são superiores. Porém a 

proximidade das frações de excreção apresentadas mostra não haver diferenças 
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significativas no cenário adotado para utilização dos m(t) (como será mostrado 

posteriormente no tópico 4.6), sendo que esses aparecem, na maioria das vezes, dentro 

da mesma ordem de grandeza. Pode-se destacar também o fato de que as frações de 

atividade excretadas na urina permitem a utilização desta técnica, supondo que entre a 

data de incorporação e os dias posteriores (cerca de dois meses), uma grande parte é 

excretada. Considerando também que o 65Zn tem uma meia-vida relativamente longa 

(244 dias) a técnica in vitro pode ser viável como mais uma ferramenta na monitoração 

individual interna. É importante destacar também que a atividade excretada decai em 

uma ordem de grandeza, em até 120 dias após a incorporação, tornando essencial que a 

monitoração interna seja realizada em data próxima à incorporação. 

 

 

Figura 4.4 - Comparação entre as frações de excreção da atividade para o 

compartimento Urina 24 horas, para os cenários de incorporação de 65Zn via 

inalação com AMAD de 1 µm e 5 µm, composto tipo S, e incorporação via ingestão. 

 

 

4.5 – Atividades de 65Zn correspondentes ao nível de registro de 1mSv 

 

As Tabelas 4.8, 4.9 e 4.10 apresentam as atividades nos compartimentos Corpo Inteiro e 

Urina 24 horas, referentes à incorporação da atividade de 65Zn que resultaria em uma 

dose efetiva comprometida de 1 mSv, para os seguintes cenários de exposição: inalação 

de particulados com AMAD de 5 µm e 1 µm, para compostos tipo S e ingestão, levando 
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em consideração os respectivos coeficientes de conversão de dose e(50) e os m(t)s, para 

os compartimentos específicos. 

 

Tabela 4.8 – Atividade em função do tempo após a incorporação, correspondente à 

dose efetiva de 1 mSv (Nível de Registro). Cenário de exposição: incorporação de 

65Zn via inalação, AMAD 5 µm, composto tipo S. Coeficiente de dose:              

2,8x10-9 Sv/Bq. 

 

Tempo 

(Dias) 

Corpo Inteiro Urina 24 horas 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

1 5,39x10-1 1,91x105 1,82x10-4 64,5 

2 3,79x10-1 1,34x105 3,71x10-4 131,6 

3 3,09x10-1 1,10x105 3,76x10-4 133,3 

4 2,80x10-1 9,93x104 3,66x10-4 129,8 

5 2,68x10-1 9,50x104 3,55x10-4 125,9 

15 2,36x10-1 8,37x104 2,63x10-4 93,3 

30 2,08x10-1 7,38x104 1,73x10-4 61,3 

60 1,70x10-1 6,03x104 8,72x10-5 30,9 

120 1,25x10-1 4,43x104 4,01x10-5 14,2 

180 9,54x10-2 3,38x104 2,73x10-5 9,7 

240 7,35x10-2 2,61x104 2,05x10-5 7,3 

360 4,38x10-2 1,55x104 1,19x10-5 4,2 
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Tabela 4.9 – Atividade em função do tempo após a incorporação, correspondente à 

dose efetiva de 1 mSv (Nível de Registro). Cenário de exposição: incorporação de 

65Zn via inalação, AMAD 1 µm, composto tipo S. Coeficiente de dose:              

2,9x10-9 Sv/Bq. 

 

Tempo 

(Dias) 

Corpo Inteiro Urina 24 horas 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

1 3,72x10-1 1,28x105 9,73x10-5 33,5 

2 2,89x10-1 9,97x104 2,01x10-4 69,3 

3 2,52x10-1 8,69x104 2,05x10-4 70,7 

4 2,36x10-1 8,14x104 2,00x10-4 69,0 

5 2,29x10-1 7,90x104 1,95x10-4 67,2 

15 2,06x10-1 7,10x104 1,49x10-4 51,4 

30 1,83x10-1 6,31x104 1,03x10-4 35,5 

60 1,52x10-1 5,24x104 5,66x10-5 19,5 

120 1,13x10-1 3,90x104 2,73x10-5 9,4 

180 8,73x10-2 3,01x104 1,86x10-5 6,4 

240 6,82x10-2 2,35x104 1,39x10-5 4,8 

360 4,20x10-2 1,45x104 8,30x10-6 2,9 
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Tabela 4.10 – Atividade em função do tempo após a incorporação, correspondente 

à dose efetiva de 1 mSv (Nível de Registro). Cenário de exposição: incorporação de 

65Zn via ingestão. Coeficiente de dose: 3,9x10-9 Sv/Bq. 

 

Tempo 

(Dias) 

Corpo Inteiro Urina 24 horas 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

1 8,37x10-1 2,13x105 4,50x10-4 114,5 

2 6,45x10-1 1,64x105 8,92x10-4 227,0 

3 5,49x10-1 1,40x105 8,98x10-4 228,5 

4 5,06x10-1 1,29x105 8,72x10-4 221,9 

5 4,87x10-1 1,24x105 8,44x10-4 214,7 

15 4,29x10-1 1,09x105 6,14x10-4 156,2 

30 3,74x10-1 9,52x104 3,95x10-4 100,5 

60 3,03x10-1 7,71x104 1,91x10-4 48,6 

120 2,22x10-1 5,65x104 8,53x10-5 21,7 

180 1,68x10-1 4,27x104 5,86x10-5 14,9 

240 1,28x10-1 3,26x104 4,38x10-5 11,1 

360 7,38x10-2 1,88x104 2,53x10-5 6,4 

 

 

4.6 – Avaliação da sensibilidade das técnicas de bioanálise in vivo e in vitro para 

aplicação em monitoração interna de 65Zn 

 

Para se verificar se as técnicas de Bioanálise são adequadas para detectar a presença de 

65Zn em medições diretas e indiretas é necessário comparar a atividade correspondente 

ao nível de registro de 1 mSv em um compartimento específico monitorado, com a 

AMD do sistema de detecção em análise. Caso a AMD seja menor do que a atividade 

correspondente ao nível de registro derivado de 1 mSv, no compartimento avaliado, a 

técnica é considerada válida para monitoração interna de 65Zn. 

 

 

4.6.1 – Validação da técnica de bioanálise in vivo para o 65Zn 

 

A atividade mínima detectável para monitoração in vivo na geometria de corpo inteiro 

foi obtida através da contagem total de espectros de três indivíduos não expostos, 
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submetidos a monitoração no Contador de Corpo Inteiro, conforme a Tabela 4.4. O 

resultado da AMD é de 72 Bq, sendo assim, qualquer atividade acima deste valor pode 

ser detectada pelo método de medida direta de 65Zn proposto. Essa AMD é então 

comparada com a atividade correspondente ao nível de registro de 1 mSv, no 

compartimento Corpo Inteiro, nos três possíveis cenários de incorporação avaliados, 

como é mostrado nas Tabelas 4.8, 4.9 e 4.10. 

 

A atividade correspondente ao nível de registro de 1 mSv nos três cenários avaliados é 

superior a AMD determinada pelo método de monitoração in vivo. Em todos os cenários 

avaliados a atividade correspondente ao nível de registro de 1 mSv é superior à AMD 

até 360 dias após a incorporação. Desse modo, a técnica de monitoração in vivo na 

geometria de corpo inteiro é válida para monitoração interna de 65Zn. 

 

 

4.6.2 – Validação da técnica de bioanálise in vitro para o 65Zn 

 

A AMD do sistema de detecção in vitro para o volume de 1 L é de 5,18 Bq. Esta 

atividade é comparada com as atividades correspondentes ao nível de registro de 1 mSv 

no compartimento específico Urina 24 horas, que consta nas Tabelas 4.8, 4.9 e 4.10. Em 

todos os cenários de incorporação avaliados, até 180 dias após a incorporação, a 

atividade correspondente ao nível de registro de 1 mSv apresenta valores acima da 

AMD do sistema de detecção em questão. Portanto a técnica de bioanálise in vitro para 

detecção de 65Zn na urina é eficaz. 

 

 

4.7 – Incorporação mínima detectável (IMD) e dose efetiva mínima detectável 

(DEMD), a partir do valor da atividade mínima detectável (AMD) para os sistemas 

de monitoração in vivo e in vitro 
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4.7.1 – Incorporação mínima detectável (IMD) e dose efetiva mínima detectável 

(DEMD), a partir do valor da atividade mínima detectável (AMD) para o sistema 

de monitoração in vivo 

 

O Cenário 1 é de incorporação via ingestão de 65Zn foi escolhido por apresentar a maior 

fração de retenção após a incorporação m(t), no compartimento Corpo Inteiro, 1 dia 

após a incorporação. O m(t) no compartimento Corpo Inteiro é de 8,37x10-1 Bq/Bq e o 

coeficiente de dose apropriado é 3,93x10-9 Sv/Bq. A Tabela 4.11 apresenta os resultados 

da AMD, IMD e DEMD para a geometria de Corpo Inteiro, relativos à fração m(t) de 

1 dia após a incorporação, no cenário de incorporação via ingestão.  

 

Tabela 4.11 – Valores da AMD, IMD e DEMD para a geometria de Corpo Inteiro. 

Fração m(t) 1 dia após a incorporação 8,37x10-1 Bq/Bq e coeficiente de dose  

3,93x10-9 Sv/Bq, cenário de incorporação via ingestão. 

Geometria AMD 

(Bq) 

IMD 

(Bq) 

DEMD 

(mSv)  

Corpo Inteiro 72,38 

 

86,48 

 

3,4x10-4 

 

 

Os resultados mostram que a Incorporação Mínima Detectável correspondente à AMD 

na geometria de Corpo Inteiro para 65Zn para este cenário é 86 Bq, logo um valor muito 

abaixo da atividade correspondente ao nível de registro de 1 mSv (2,13x105 Bq). Assim, 

pode-se afirmar que a técnica de monitoração in vivo na geometria de Corpo Inteiro 

possui sensibilidade suficiente para detectar doses a partir de 3,4x10-4 mSv, quatro 

ordens de grandeza abaixo do nível de registro que é 1 mSv. 

 

Além do cenário de incorporação anterior, foram realizados também os cálculos para o 

Cenário 2, sendo este de incorporação via inalação de 65Zn, com AMAD de 1 µm, para 

composto do tipo S, já que esse cenário apresenta a menor fração de retenção após a 

incorporação m(t), no compartimento Corpo Inteiro, 360 dias após a incorporação. O 

m(t) no compartimento Corpo Inteiro é de 4,20x10-2 Bq/Bq e o coeficiente de dose 

apropriado é 2,90x10-9 Sv/Bq. A Tabela 4.12 apresenta os resultados da AMD, IMD e 

DEMD para a geometria de Corpo Inteiro, relativos à fração m(t) de 360 dias após a 
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incorporação, no cenário de incorporação via inalação, com AMAD de 1 µm e 

composto tipo S. 

 

Tabela 4.12 - Valores da AMD, IMD e DEMD para a geometria de Corpo Inteiro. 

Fração m(t) 360 dias após a incorporação 4,20x10-2 Bq/Bq e coeficiente de dose 

2,90x10-9 Sv/Bq, cenário de incorporação via inalação, AMAD de 1 µm e composto 

do tipo S. 

Geometria AMD 

(Bq) 

IMD 

(Bq) 

DEMD 

(mSv) 

Corpo Inteiro 72,38 
 

1723,48 
 

4,99x10-3 
 

 

Para a fração m(t) 360 dias após a incorporação, no cenário de incorporação via 

inalação, com AMAD de 1 µm e composto do tipo S, a incorporação mínima detectável 

correspondente a AMD na geometria corpo inteiro para o 65Zn foi de 1723,48 Bq, que 

corresponde a uma dose efetiva mínima detectável de 4,99x10-3 mSv. Os resultados 

indicam que a IMD correspondente à AMD na geometria de Corpo Inteiro para o 65Zn 

possui valor abaixo da atividade correspondente ao nível de registro de 1 mSv (Tabela 

4.9). 

 

 

4.7.2 - Incorporação mínima detectável (IMD) e dose efetiva mínima detectável 

(DEMD), a partir do valor da atividade mínima detectável (AMD) para a técnica 

de monitoração in vitro 

 

Considerou-se o Cenário 3 de incorporação única via ingestão de 65Zn. Para esta 

avaliação foi utilizado m(t) de 8,98x10-4 Bq/Bq correspondente a 3 dias após a 

incorporação, momento em que ocorre maior fração de excreção de 65Zn no 

compartimento Urina 24 horas, conforme Tabela 4.7. O coeficiente de dose e(50) 

correspondente a este cenário é de 3,93x10-9 Sv/Bq. A AMD, IMD e DEMD para 

diferentes volumes, na geometria de 1 litro e de 2 litros, no cenário de exposição 

avaliado, com m(t) de 3 dias após a incorporação, são apresentados respectivamente na 

Tabela 4.13 e na Tabela 4.14. 
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Tabela 4.13 – Valores da AMD, IMD e DEMD, para os diferentes volumes, na 

geometria de 1 litro na calibração in vitro de 65Zn. Fração m(t) 3 dias após a 

incorporação 8,98x10-4 Bq/Bq e coeficiente de dose 3,93x10-9 Sv/Bq, cenário de 

incorporação via ingestão. 

Volume  

(mL) 

AMD 

(Bq) 

IMD 

(Bq) 

DEMD 

(µSv)  

100 1,48 1,65x103 6,5 

200 1,82 2,02x103 7,96 

300 2,19 2,44x103 9,6 

400 2,61 2,91x103 11,4 

500 3,0 3,34x103 13,1 

600 3,42 3,81x103 15,0 

700 3,85 4,28x103 16,8 

800 4,26 4,75x103 18,7 

900 4,72 5,26x103 20,7 

1000 5,18 5,77x103 22,7 

 

 

Tabela 4.14 – Valores da AMD, IMD e DEMD, para os diferentes volumes, na 

geometria de 2 litros na calibração in vitro de 65Zn. Fração m(t) 3 dias após a 

incorporação 8,98x10-4 Bq/Bq e coeficiente de dose 3,93x10-9 Sv/Bq, cenário de 

incorporação via ingestão. 

Volume  

(mL) 

AMD 

(Bq) 

IMD 

(Bq) 

DEMD 

(µSv)  

1000 4,05 4,51x103 17,7 

1100 4,40 4,90x103 19,2 

1200 4,73 5,27x103 20,7 

1300 5,02 5,59x103 22,0 

1400 5,32 5,93x103 23,3 

1500 5,67 6,32x103 24,8 

1600 6,02 6,70x103 26,3 

1700 6,43 7,16x103 28,1 

1800 6,66 7,42x103 29,2 

1900 7,01 7,81x103 30,7 

2000 7,35 8,18x103 32,2 
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De acordo com as Tabelas 4.13 e 4.14, o valor da Atividade Mínima Detectável 

aumenta seguindo o aumento do volume da amostra analisada. Isso é explicado pelo 

fato da atividade contida no volume de 1 litro ser a mesma do volume de 100 mL na 

geometria de 1 litro, assim como na geometria de 2 litros a atividade contida no volume 

inicial de 1000 mL é a mesma que no volume final de 2000 mL, ou seja, a atividade foi 

sendo diluída a cada volume medido, e cada vez menos a radiação presente nos frascos 

interagia com o volume sensível do detector. O aumento do volume gera maior 

atenuação da radiação pela própria amostra (auto-absorção), logo a sensibilidade de 

detecção diminuiu. Por conseguinte, o aumento do valor da AMD em função do volume 

gera também o aumento do valor da IMD e da DEMD, pois ambas são dependentes da 

AMD, conforme mostram as Figuras 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11. 

 

 

Figura 4.5 – Variação da AMD (Bq) in vitro para 65Zn, em relação ao aumento do 

volume, geometria de 1 litro. 

 

 

R2=0,9986 
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Figura 4.6 – Variação da IMD (Bq) in vitro para 65Zn com o aumento do volume 

medido, geometria de 1 litro. 

 

 

 

Figura 4.7 – Variação da DEMD (Sv) in vitro para o 65Zn, com o aumento do 

volume medido, geometria de 1 litro. 

 

 

R2=0,9986 

R2=0,9986 
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Figura 4.8 – Variação da AMD (Bq) in vitro para 65Zn, em relação ao aumento do 

volume, geometria de 2 litros. 

 

 

 

Figura 4.9 – Variação da IMD (Bq) in vitro para 65Zn com o aumento do volume 

medido, geometria de 2 litros. 

 

 

R2=0,9992 

R2=0,9992 
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Figura 4.10 – Variação da DEMD (Sv) in vitro para o 65Zn, com o aumento do 

volume medido, geometria de 2 litros. 

 

Observa-se nas Figuras 4.7 e 4.10 (DEMD X Volume) que as doses estimadas a partir 

da AMD estão abaixo de 1 mSv, logo a técnica in vitro de 65Zn em amostras de urina 

mostra-se viável. As figuras 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 apresentam aumento da AMD, 

IMD e DEMD de acordo com o aumento do volume, indicando a diminuição da 

sensibilidade da técnica de medida in vitro para o 65Zn. É importante salientar que a 

atividade padrão adicionada para calibração in vitro permaneceu a mesma para os 

diferentes volumes medidos, ou seja, apenas foi adicionada solução ácida até que o 

volume de 1000 mL do frasco de 1 litro se completasse e até 2000 mL para que o frasco 

de 2 litros se completasse. 

 

Para uma melhor compreensão em relação à aplicabilidade da técnica de bioanálise 

in vitro e também para determinar com precisão o tempo limite para coleta da amostra, 

também se considerou o Cenário 4 de incorporação única via inalação, AMAD de 1 µm 

e composto tipo S de 65Zn. Para esta avaliação foi utilizado m(t) de 2,73x10-5 Bq/Bq 

correspondente a 120 dias após a incorporação, conforme Tabela 4.7. O coeficiente de 

dose e(50) corresponde a este cenário é de 2,90x10-9 Sv/Bq. A AMD, IMD e DEMD para 

diferentes volumes, na geometria de 1 litro e de 2 litros, no cenário de exposição 

avaliado, com m(t) de 120 dias após a incorporação, são apresentados respectivamente 

na Tabela 4.15 e na Tabela 4.16. 

R2=0,9992 
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Tabela 4.15 – Valores da AMD, IMD e DEMD, para os diferentes volumes, na 

geometria de 1 litro na calibração in vitro de 65Zn. Fração m(t) 120 dias após a 

incorporação 2,73x10-5 Bq/Bq e coeficiente de dose 2,90x10-9 Sv/Bq, cenário de 

incorporação via inalação, AMAD de 1 µm e composto do tipo S. 

Volume  

(mL) 

AMD 

(Bq) 

IMD 

(Bq) 

DEMD 

(Sv)  

100 1,48 54425,31 0,000158 

200 1,82 66584,69 0,000193 

300 2,19 80355,64 0,000233 

400 2,61 95793,08 0,000278 

500 3,0 109786,2 0,000318 

600 3,42 125466,7 0,000364 

700 3,85 140889,8 0,000409 

800 4,26 156181 0,000453 

900 4,72 172985,2 0,000502 

1000 5,18 189798 0,00055 

 

Tabela 4.16 – Valores da AMD, IMD e DEMD, para os diferentes volumes, na 

geometria de 2 litros na calibração in vitro de 65Zn. Fração m(t) 120 dias após a 

incorporação 2,73x10-5 Bq/Bq e coeficiente de dose 2,90x10-9 Sv/Bq, cenário de 

incorporação via inalação, AMAD de 1 µm e composto do tipo S. 

Volume  

(mL) 

AMD 

(Bq) 

IMD 

(Bq) 

DEMD 

(Sv)  

1000 4,05 148385,8 0,00043 

1100 4,40 161072,2 0,000467 

1200 4,73 173277,7 0,000503 

1300 5,02 183828,9 0,000533 

1400 5,32 195077,2 0,000566 

1500 5,67 207834,9 0,000603 

1600 6,02 220511,6 0,000639 

1700 6,43 235549,8 0,000683 

1800 6,66 244061,4 0,000708 

1900 7,01 256876,7 0,000745 

2000 7,35 269231,4 0,000781 
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Os cálculos de bioanálise para o cenário de incorporação única via inalação, AMAD de 

1 µm e composto tipo S de 65Zn foram realizados pelo fato de que nesse cenário estão os 

menores índices do fator de excreção m(t) além do tempo limite de coleta de 120 dias 

após a provável data de incorporação. Para este cenário, após os 120 dias da 

incorporação, a Dose Efetiva Mínima Detectável ultrapassa o nível de registro de 1 mSv 

para algumas geometrias, ou seja, após essa data não é possível garantir que o IOE não 

esteja sujeito a doses superiores ao valor do nível de registro. 

  

Nas Tabelas 4.15 e 4.16 o valor da Atividade Mínima Detectável aumenta seguindo o 

aumento do volume da amostra analisada, isso é explicado pelo fato da atividade 

contida no volume de 1 litro ser a mesma do volume de 100 mL na geometria de 1 litro, 

assim como na geometria de 2 litros a atividade contida no volume inicial de 1000 mL é 

a mesma que no volume final de 2000 mL, como já explicado anteriormente. Logo, com 

o aumento do valor da AMD com o volume gera também o aumento do valor IMD e da 

DEMD, pois ambas são dependentes da AMD. 

 

A Tabela 4.17 apresenta a Atividade Mínima Detectável, a Incorporação Mínima 

Detectável, além da Dose Efetiva Mínima Detectável dos resultados dos métodos de 

bioanálise in vivo e in vitro desenvolvidos. 

 

Tabela 4.17 – Avaliação dos métodos de bioanálise in vivo e in vitro, para as 

diferentes geometrias e com os respectivos valores da AMD, IMD e DEMD 

Método de 

Bioanálise 

Geometria Cenário de 

Incorporação 

m (t) 

(Bq/Bq) 

AMD 

(Bq) 

IMD 

(Bq) 

DEMD 

(mSv) 

In vivo Corpo 

Inteiro 

Ingestão 8,37x10-1 72,39 86,48 3,40x10-4 

In vivo Corpo 

Inteiro 

Inalação, 

AMAD 1 µm 

4,20x10-2 72,39 1723,48 5,00x10-3 

In vitro 1 litro Ingestão 8,98x10-4 5,18 5,77x103 2,27x10-2 

In vitro  1 litro Inalação, 

AMAD 1 µm 

2,73x10-5 5,18 189,80x103 0,55 

In vitro  2 litros Ingestão 8,98x10-4 7,35 8,18x103 3,22x10-2 

In vitro  2 litros Inalação, 

AMAD 1 µm  

2,73x10-5 5,18 269,23x103 0,78 

 



55 

 

 

 

Os resultados apresentados na Tabela 4.17 mostram a eficiência das técnicas de 

monitoração in vivo para o 65Zn, nos cenários de incorporação via ingestão e via 

inalação de partículas tipo S, com AMAD de 1 µm, com incorporações mínimas 

detectáveis correspondente à AMD de 86 Bq e 1732 Bq, respectivamente para cada 

cenário, além de DEMD de 3,40x10-4 mSv para cenário de incorporação via ingestão e 

5,00x10-3 mSv para o cenário via inalação, AMAD de 1 µm e partícula tipo S. A técnica 

de bioanálise in vitro mostrou-se adequada para detectar a presença de 65Zn em ambas 

as geometrias de 1 L e 2 L, na geometria de 1 L a IMD correspondente a AMD foi de 

5,77x103 Bq e a DEMD foi de 2,27x10-2 no cenário de incorporação via ingestão. Já no 

cenário de incorporação via inalação, AMAD de 1 µm e partícula tipo S, a IMD foi de 

189,80x103 Bq e a DEMD foi de 0,55 mSv. Ainda na bioanálise in vitro, agora para a 

geometria de 2 L, a IMD correspondente a AMD foi de 8,18x103 Bq e a DEMD foi de 

3,22x10-2 no cenário de incorporação via ingestão, já no cenário de incorporação via 

inalação, AMAD de 1 µm e partícula tipo S a IMD foi de 269,23x103 Bq e a DEMD foi 

de 0,78 mSv. Todas as técnicas de bioanálise estudadas e desenvolvidas possuem 

sensibilidade suficiente para detectar doses abaixo do nível de registro de 1 mSv, em 

caso de incorporação de 65Zn. 

 

 

4.8 – Bioanálise de urina e da monitoração in vivo dos IOE do IEN 

 

Foram coletadas amostras de urina de 24 horas cedidas por três indivíduos que 

realizaram a manutenção do Cíclotron CV-28 do Instituto de Engenharia Nuclear (IEN-

CNEN), onde é produzido o 123I. Os mesmos indivíduos foram submetidos a 

monitoração in vivo no contador de corpo inteiro do IRD.  

 

Os resultados são apresentados nas Tabelas 4.18 e 4.19, respectivamente para a 

geometria de corpo inteiro e na bioanálise in vitro. O coeficiente de dose usado nos 

cálculos foi o do cenário de incorporação via ingestão (3,9x10-9 Sv/Bq), sendo que esse 

é o mais provável, devido ao uso do Equipamento de Proteção Individual utilizado pelos 

trabalhadores envolvidos na manutenção, como mostrado no Capítulo 3 (Figura 3.3). 
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Tabela 4.18 – Resultados da monitoração no Contador de Corpo Inteiro do IRD, 

para o cenário de incorporação via ingestão (coeficiente de dose de 3,9x10-9 Sv/Bq), 

mostrando a atividade (Bq) presente em cada IOE e a Dose Efetiva (mSv). 

Indivíduo Geometria Número de 

contagens 

Atividade 

(Bq) 

AMD (Bq) Dose Efetiva 

(mSv) 

CWB08 Corpo Inteiro 3156 458,3 156,0 1,80x10-3 

DLI02 Corpo Inteiro 2539 < AMD 156,0 < DEMD 

DAV05 Corpo Inteiro 1766 < AMD 191,0 < DEMD 

 

A Tabela 4.18 mostra os resultados para três IOE, sendo que um deles apresentou valor 

acima da Atividade Mínima Detectável (AMD), o que pode ter ocorrido devido às 

diferentes funções que cada trabalhador exerce e também ao tempo dedicado à 

manutenção, que varia entre os trabalhadores. De qualquer forma, a Dose Efetiva do 

indivíduo que apresentou resultado positivo foi de três ordens de grandeza abaixo do 

Nível de Registro de 1 mSV. 

 

Tabela 4.19 – Resultados da bioanálise in vitro realizada no Laboratório de 

Bioanálises do IRD, para o cenário de incorporação via ingestão (coeficiente de 

dose de 3,9x10-9 Sv/Bq), mostrando a atividade (Bq) presente na urina de 24 horas 

de cada IOE e a Dose Efetiva (mSv) 

Indivíduo Geometria 

(mL) 

Número de 

contagens 

Atividade 

(Bq) 

AMD (Bq) Dose Efetiva 

(mSv) 

CWB08 1000 293 < AMD 5,181 < DEMD 

DLI02 800 306 < AMD 4,264 < DEMD 

DAV05 700 301 < AMD 3,846 < DEMD 

 

A Tabela 4.19 apresenta os resultados para três IOE que realizaram a coleta de urina de 

24 horas. Todos os resultados estão abaixo da AMD, e considerando a sensibilidade da 

técnica, já demonstrada anteriormente, pode-se afirmar que todas as Doses Efetivas 

estão abaixo do Nível de Registro de 1 mSV.  
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4.9 – Programa de monitoração interna para o 65Zn 

 

Devido aos riscos de exposição interna a 65Zn observados na Planta de Produção de 123I 

do IEN, e com base nos resultados das monitorações in vivo realizadas ao longo dos 

últimos anos, é recomendável a continuidade do programa de monitoração interna já 

estabelecido.  

 

De acordo com os modelos biocinéticos adotados, observa-se que 360 dias após a 

incorporação, a fração de atividade retida no corpo é de 4,2x10-2 Bq por Bq incorporado. 

Já na urina de 24 horas, após 120 dias, a excreção é de 2,73x10-5 Bq por Bq 

incorporado. Portanto, considerando padrão de biodistribuição do 65Zn, as frações de  

retenção e excreção, a meia-vida efetiva do radionuclídeo e a sensibilidade das técnicas 

disponíveis atualmente, o programa de monitoração interna para 65Zn deve prever 

frequência anual para monitoração in vivo e até 120 dias após a possível incorporação, 

no caso de monitorações in vitro de urina de 24 horas. Contudo, visando a uma maior 

sensibilidade da estimativa de dose interna, recomenda-se que, tanto a monitoração 

in vivo quanto a in vitro, sejam realizadas em data tão próxima quanto possível do 

suposto dia da incorporação, ou do período em que foi realizado o procedimento de 

manutenção do cíclotron CV-28 do IEN. 
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5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

1. Este trabalho disponibiliza métodos de detecção e interpretação de dados 

adequados para avaliar incorporações de 65Zn, fornecendo subsídios para 

melhorar as condições de segurança radiológica dos indivíduos 

ocupacionalmente expostos, que realizam a manutenção do Cíclotron CV-28.  

2. As técnicas de bioanálise in vivo na geometria de corpo inteiro, para avaliação 

de incorporação por 65Zn, apresenta sensibilidade suficiente para monitoração 

anual de incorporações ocupacionais. A atividade mínima detectável para o 65Zn 

foi de 72 Bq, o que corresponde em a uma incorporação mínima detectável de 

86 Bq, resultando em uma dose efetiva mínima detectável de 3,4x10-4 mSv, ou 

seja abaixo de nível de registro de 1 mSv. 

3. A técnica de bioanálise in vitro para avaliação da incorporação de 65Zn 

apresentou sensibilidade adequada para monitoração ocupacional até 120 dias 

após a incorporação, ou seja, a técnica é capaz de detectar doses abaixo de 

1 mSv. O valor da atividade mínima detectável foi de 5,18 Bq (na geometria de 

1 litro), o que corresponde a uma incorporação mínima detectável de 5,77x103 

Bq, resultando em uma DEMD de 22,7x10-3 mSv, cerca de três ordens de 

grandeza abaixo do nível de registro. 

4. É recomendável que a técnica de bioanálise in vitro seja incluída no programa de 

monitoração interna do IEN e realizada logo após a manutenção e em conjunto 

com a técnica de monitoração de corpo inteiro, de forma a se alcançar máxima 

sensibilidade em termos de dose efetiva comprometida e qualidade das 

avaliações. 

5. Em casos de suspeita de incorporação de 65Zn por indivíduos ocupacionalmente 

expostos, é recomendado que alguns procedimentos sejam adotados pelo serviço 

de radioproteção da instalação em questão: 

a. Registrar a data em que ocorreu a manutenção e/ou a suposta 

incorporação. Esta informação servirá para a correção de decaimento do 

65Zn como parâmetro para o cálculo da incorporação; 

b. Providenciar a coleta de amostras de urina dos trabalhadores envolvidos; 

c. Providenciar a realização da monitoração interna dos trabalhadores 

através de medidas in vivo e in vitro; 
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6. Recomenda-se que todas as instalações produtoras de 123I com características 

estruturais e processos de produção semelhantes ao CV-28 do IEN, incluam em 

seus planos de proteção radiológica os procedimentos a serem adotados para 

monitoração interna dos indivíduos ocupacionalmente expostos, responsáveis 

pela manutenção do cíclotron, sendo que estes estão sujeitos à incorporação de 

65Zn.  

 

Finalmente, são sugeridos, como estudos futuros os seguintes temas: 

 

7. Recalibração do sistema de monitoração in vivo de corpo inteiro utilizando 

fantoma “Bottle Mannikin Absorber” (BOMAB) (HPS, 1995). 

8. Avaliação das incertezas associadas à técnica de monitoração in vivo de corpo 

inteiro de acordo com o Guia Europeu “IDEAS – EU Contract Nº.FIKR-

CT2001-00160” (IDEAS, 2006). 

9. Realização de estudo utilizando de amostradores de aerossóis individuais, como 

subsidio para identificação da principal via de incorporação de 65Zn pelos 

indivíduos ocupacionalmente expostos. 
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Desenvolvimento da Técnica de Bioanálise in vitro para 

Determinação de 65Zn em Amostras Biológicas 

W. F. Audino1; W. O. Souza1; A. L. Dantas1; B. M. Dantas1 

1Laboratório de Monitoração In Vivo /Centro de Dosimetria, Instituto de Radioproteção de Dosimetria, 22780-160, 
Rio de Janeiro-RJ, Brasil 

warner@ird.gov.br; bmdantas@ird.gov.br 

(Recebido em dia de mes de ano; aceito em dia de mes de ano) 

A manutenção do cíclotron do IEN-CNEN, onde é produzido 123I, pode levar à incorporação de 65Zn, 

gerado pela ativação do cobre presente na blindagem, e consequente exposição interna dos trabalhadores. 

No Contador de Corpo Inteiro do IRD já foram realizadas cerca de 500 monitorações in vivo, através da 

detecção de fótons de 1115 keV. Pode-se afirmar que a planta de produção de I-123 do IEN é segura em 

termos de radioproteção, já que todas as incorporações detectadas representam uma pequena fração do 

limite anual de dose estabelecido nas Normas da CNEN. Entretanto, para aprimorar a monitoração interna 

de grupo de trabalhadores, foi desenvolvida, no Laboratório de Bioanálise in vitro do IRD, uma técnica de 

análise por espectrometria gama, visando à determinação de 65Zn em amostras biológicas.  A calibração 

do sistema de detecção in vitro, que utiliza um sistema HPGe, foi realizada com fonte líquida padrão de 
65Zn produzida e certificada pelo LNMRI-IRD. A fonte foi dividida em dois frascos de 1 e 2 litros. Foi 

obtida uma curva de calibração eficiência x volume para cada frasco, nos intervalos 100 a 1000 mL e 

1000 a 2000 mL, respectivamente, com incrementos de volume de 100 mL de HCl 0,1 M. A metodologia 

desenvolvida mostra-se simples, rápida, além de apresentar sensibilidade adequada para aplicação em 

monitoração ocupacional. O limite de detecção da técnica, para volume de 1 L foi de 5,18 Bq e a DEMD 

para cenário padrão de incorporação única, via ingestão de composto tipo S foi de 23 µSv. 

Palavras-chave: Monitoração interna, bioanálise in vitro, espectrometria gama. 

  

Development of an in vitro bioassay technique for the determination of 65Zn 

in Biological Samples 

 

The maintenance of the cyclotron in operation at the IEN-CNEN, where 123I is 

produced, may lead to the incorporation of 65Zn, generated by activation of the copper 

present in the shield, and the consequent internal exposure of the workers. The IRD 

Whole Body Counter carried out about 500 in vivo measurements, through the detection 

1115 keV photons. The 123I production plant at the IEN is safe in terms of 

radioprotection,  since all positive results represent  a fraction  of   the   annual   dose  

limit established by the CNEN. However, in order to improve internal monitoring of the 

group of workers, a  gamma spectrometry technique was developed at the IRD Bioassay 

Laboratory, aimed to the determination of 65Zn in biological samples. The calibration of 

the HPGe detection system was accomplished with a 65Zn liquid standard source 

produced and certified by the LNMRI-IRD. The source was divided into two botles of 1 

and 2 liters. A  calibration curve of efficiency vs volume  was obtained for  each  

geometry in the range of 100  to  1000 mL and 1000 to 2000 mL, respectively, 

increasing the volume in 100 mL steps with a 0.1 M solution of HCl. The methodology 

has shown to be simple, fast, and presented adequate sensitivity for its application in 

occupational monitoring. The minimum detectable activity of the technique at 1 L is 

5,18 Bq, which represents a Minimum Detectable Effective Dose of 23 μSv, assuming a 

single incorporation of 65Zn by ingestion of a compound Type S. 

 

Keywords: Internal monitoring, in vitro bioassay, gamma spectrometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente demanda por radiofármacos, tanto para diagnóstico quanto para terapia, aumenta 

a necessidade de produzir maiores quantidades, gerando também um aumento no número de 

indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE), logo ocorre uma maior necessidade de otimizar a 

monitoração visando reduzir as exposições ocupacionais (IRD, 2010). Ressalta-se ainda o fato 

de que novas instalações de medicina nuclear vêm sendo implementadas a uma taxa de 10% ao 

ano (Alves, 2004). 

Durante a produção do 123I no cíclotron CV-28 do Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), 

ocorre a ativação do 65Zn, com meia-vida de 244 dias, a partir do cobre presente na blindagem 

da caverna onde está localizado o CV-28. O 65Zn deposita-se nas paredes e no próprio aparelho 

e, durante a manutenção anual, os IOEs podem ser expostos a esse radionuclídeo. 

O Safety Guide RS-G-1.2 da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, 1999) 

recomenda que seja implementado um programa de monitoração interna dos IOE sempre que o 

risco de incorporação levar a um valor de dose anual efetiva comprometida igual ou superior a 

1 mSv, assegurando que a exposição não exceda os limites estabelecidos pelos órgãos 

reguladores. 

Os IOEs envolvidos na manutenção do cíclotron CV-28 no IEN são submetidos a um 

programa de monitoração individual externa e interna estabelecido no plano de radioproteção da 

instalação. A monitoração da contaminação interna por 65Zn é realizada através de medições 

in vivo anuais, no Contador de Corpo Inteiro do IRD, baseado na detecção de fótons de 

1115 keV. 

A fim de aprimorar as técnicas de monitoração individual interna desses trabalhadores, foi 

desenvolvida, no Laboratório de Bioanálise in vitro do IRD, uma técnica de espectrometria 

gama para a determinação de 65Zn em amostras biológicas. A bioanálise in vitro é um método 

indireto para avaliar a contaminação interna através da análise de amostras biológicas 

(IAEA, 2004).  As amostras mais utilizadas para esta finalidade são urina e fezes. A escolha da 

amostra biológica depende da principal via de excreção do radionuclídeo em questão, assim 

como outros fatores, tais como facilidade de coleta, análise e interpretação. A análise de 

amostras biológicas requer a detecção dos radionuclídeos presentes através da instrumentação 

apropriada. As vantagens da análise in vitro em relação à in vivo são o baixo limite de detecção, 

aplicabilidade a qualquer radionuclídeo, o fato de não requerer o deslocamento do indivíduo a 

ser monitorado, além de ser possível processar simultaneamente várias amostras. Por outro lado 

as dificuldades estão relacionadas a preocupações especiais a serem tomadas no manuseio das 

amostras para evitar degradações e contaminações biológicas. As técnicas in vitro apresentam 

maiores incertezas na estimativa da dose interna, em comparação com as técnicas in vivo, já que 

se trata de método indireto para estimativa da incorporação (IAEA, 1999). 

O presente estudo teve como principal objetivo desenvolver a técnica de bioanálise in vitro, 

além de realizar comparações entre os diferentes métodos de incorporações utilizando o 

“Software” AIDE e estabelecer uma metodologia para interpretação dos dados de bioanálise. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 - Calibração dos sistemas de detecção in vitro para medidas de 65Zn na urina 

 

A metodologia foi padronizada utilizando a instrumentação disponível no Laboratório de 

Bioanálise do IRD (IRD, 2010). A escolha da urina como indicador biológico baseou-se na 

biocinética do 65Zn no corpo humano, que apresenta excreção urinária representativa deste 

radionuclídeo após incorporação via ingestão e inalação (ICRP, 1993). A calibração do sistema 

de detecção de Germânio Hiperpuro (HPGe) coaxial do Laboratório de Bioanálise do IRD foi 

realizada com uma fonte padrão de 65Zn fornecida em ampola pelo Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI). Foram padronizadas duas geometrias de 

contagem de urina, utilizando frascos de polietileno com volumes de 1 e 2 litros. No frasco de 

1 L, com diâmetro de 9 cm foram adicionados 26524,633 Bq de 65Zn diluídos em 0,1 L de 
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HCl 1M. Ao frasco de 2 L, com 11 cm de diâmetro, foram adicionados 22062,128 Bq de 65Zn 

diluídos também em 0,1 L de HCl 1M. A incerteza associada à atividade para k=2 é de U=1,6%. 

O frasco de 1 L, contendo 0,1 L de HCl 1 M e a fonte de 65Zn, foi acondicionado em um saco 

plástico para prevenir uma possível contaminação do sistema de detecção e posicionado para 

contagem no detector HPGe do Laboratório de Bioanálise. Foram realizadas 5 medições com 

tempo de contagem fixo para esse volume, sendo que esse tempo foi proposto afim de se obter 

mais de dez mil contagens, de modo que a incerteza associada à contagem fosse sempre inferior 

a 1%. 

Em seguida foram adicionados 0,1 L de HCl 1M no frasco, afim de obter a contagem de uma 

nova geometria (de 0,2 L). Esse procedimento foi repetido até o volume de 1 L, variando-se o 

volume de 0,1 a 1,0 L, em intervalos de 0,1 L. Já para o frasco de 2 L, foram adicionados 0,9 L 

de HCl 1M, obtendo-se o volume de 1 L, realizando-se o mesmo procedimento citado 

anteriormente até que fosse alcançado o volume de 2 L. Para todos os volumes foram repetidos 

os mesmos procedimentos de 5 medições. 

 

2.2 – Metodologia para interpretação dos dados de bioanálise – Software AIDE 

 

O Software AIDE (Activity and Internal Doses Estimates) (Bertelli, 2007) aplica-se à 

interpretação dos dados de Bioanálise provenientes de medidas in vitro e in vivo. Além da 

utilização dos modelos padrões fornecidos pela ICRP, este programa permite editar modelos 

específicos para qualquer radionuclídeo cujos esquemas de decaimento estejam disponíveis nas 

publicações do ICRP. No caso específico desde trabalho foram editados os modelos propostos 

na ICRP 67 (1993) para obtenção das frações de retenção/excreção e coeficientes de dose 

relativos à incorporação de 65Zn. Os resultados de atividades em compartimentos em função do 

tempo após a incorporação [m(t)] e as respectivas doses equivalentes podem ser calculados e 

arquivados para uso posterior na interpretação dos dados de bioanálise. O “software” possibilita 

a simulação de casos de inalação de gases e compostos com diferentes valores de AMAD, 

podendo ser utilizado em situações específicas em que haja possibilidade de contaminação 

interna. 

Para a interpretação dos dados de bioanálise, utilizam-se tabelas de fatores que relacionam 

frações de atividade em cada compartimento em função do tempo decorrido entre a 

incorporação e a data da monitoração. O cálculo da dose consiste na multiplicação do valor da 

incorporação estimada, pelo coeficiente de conversão de dose e(g), específico para uma 

determinada condição de exposição. Dessa forma, o “software” AIDE versão 6.0 realiza os 

cálculos necessários para fornecer os resultados da incorporação e dose equivalente efetiva 

comprometida. 

As tabelas específicas para uso neste trabalho consideram a incorporação de 1 Bq de 65Zn em 

diferentes condições de exposição. A partir desses dados, foram geradas tabelas considerando a 

incorporação de atividades correspondentes à dose efetiva comprometida de 1 mSv, ou seja, os 

valores de atividades incorporadas referentes ao nível de registro. Estas tabelas permitem o 

conhecimento do valor da atividade em cada compartimento, em função do tempo decorrido 

após a incorporação. Dessa forma, é possível verificar se as sensibilidades das técnicas de 

medição para os compartimentos específicos em estudo (corpo inteiro e urina) são adequados 

para a monitoração de indivíduos com risco de exposição interna. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 – Calibração do sistema de detecção in vitro 

 

A calibração do sistema de detecção in vitro para análise de urina consistiu no levantamento 

de uma curva de calibração, que relaciona a eficiência de detecção, com o volume da amostra. 

Desse modo é possível determinar a atividade de 65Zn presente em amostras de urina de 

diferentes volumes. A Tabela 3.1 apresenta as contagens médias, os tempos de contagem e as 

eficiências correspondentes aos volumes medidos na geometria do frasco de polietilo de 1 L. A 
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Tabela 3.2 apresenta as contagens médias, os tempos de contagem e as eficiências 

correspondentes aos volumes medidos na geometria do frasco de polietilo de 2 L. A região de 

interesse para o 65Zn está situada entre os canais 4447 (energia de 1112,3 keV) e o canal 4471 

(energia de 1118,3 keV), com o fotopico na linha de energia de 1115,5 keV, correspondente ao 

canal 4461. 

A contagem para determinação da radiação de fundo é desprezível, pois as incertezas obtidas 

nas contagens do frasco de polietileno contaminado para os diferentes volumes são maiores do 

que a contagem total da radiação de fundo. 

 

Tabela 3.1 – Contagens médias, tempos de contagem e eficiência, obtidos em diferentes 

volumes, na geometria frasco de 1 L 

Volume (L) Contagens Tempo de 

contagem (s) 

Eficiência 

(cps/Bq) 

0,1 21293 ± 175 150 0,0107611 

0,2 17404 ± 211 150 0,0087960 

0,3 14422 ± 127 150 0,0072885 

0,4 12098 ± 52 150 0,0061140 

0,5 12631 ± 44 180 0,0053347 

0,6 18422 ± 85 300 0,0046680 

0,7 16356 ± 142 300 0,0041570 

0,8 14754 ± 52 300 0,0037500 

0,9 13322 ± 17 300 0,0033857 

1,0 12141 ± 65 300 0,0030858 

 

Tabela 3.2 – Contagens médias, tempos de contagem e eficiência, obtidos em diferentes 

volumes, na geometria frasco de 2 L. 

Volume (L) Contagens Tempo de 

contagem (s) 

Eficiência 

(cps/Bq) 

1,0 35962 ± 261 900 0,0039470 

1,1 33035 ± 192 900 0,0036361 

1,2 30706 ± 221 900 0,0033800 

1,3 28946 ± 69 900 0,0031860 

1,4 26919 ± 157 900 0,0029799 

1,5 25453 ± 174 900 0,0028180 

1,6 23931 ± 164 900 0,0026560 

1,7 22401 ± 85 900 0,0024865 

1,8 21368 ± 104 900 0,0023997 

1,9 20244 ± 124 900 0,0022800 

2,0 19269 ± 93 900 0,0021753 

 

A Figura 3.1 apresenta a curva de calibração para medidas in vitro de urina, que relaciona a 

eficiência com o volume das amostras nos frascos de polietileno de 1 e 2 L. 
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Figura 3.1 – Curvas de calibração para medição in vitro de amostras de urina, relacionando 

a eficiência com o volume da amostra 

 

A eficiência diminui de acordo com o aumento do volume para um mesmo frasco, devido ao 

efeito de auto-absorção (efeito matriz), além do que, com o aumento do volume a fonte como 

um todo, tem sua distância em relação ao detector aumentada. Já para frascos diferentes nota-se 

que para o mesmo volume (1 L), o frasco com maior diâmetro apresentou maior eficiência. Esse 

fator ocorre devido ao volume total da amostra estar mais próximo ao detector.  

 

3.2 – Cálculo das atividades mínimas detectáveis (AMD) 

  

Os cálculos para determinação do AMD da técnica in vitro foram feitos segundo a equação 

presente no “Health Physics Society” (HPS, 1996). 

A contagem da radiação de fundo para as medidas in vitro foi feita utilizando os frascos de 

polietileno de 1 e 2 L com urina natural até seus volumes máximo. As medidas foram realizadas 

no mesmo detector onde ocorreu a calibração, com tempo de contagem de 900 segundos, foi 

obtido um total de 6,0 contagens para ambos os frascos, a contagem ocorreu na região pré-

determinada nas faixas de energia entre 1112,3 keV e 1118,3 keV, com fotopico em 1115,5 

keV. As tabelas 3.3 e 3.4 apresentam os valores da AMD em função do volume dos frascos de 

1 L e 2 L, respectivamente. 

 

Tabela 3.3 – Valores da AMD na geometria de 1 litro, para os diferentes volumes, em função 

da eficiência de deteção 

Volume (L) Eficiência (cps/Bq) AMD (Bq) 

0,1 0,0107611 1,48 

0,2 0,0087960 1,82 

0,3 0,0072885 2,19 

0,4 0,0061140 2,61 

0,5 0,0053347 3,0 

0,6 0,0046680 3,42 

0,7 0,0041570 3,85 

0,8 0,0037500 4,26 

0,9 0,0033857 4,72 

1,0 0,0030858 5,18 

  

 

Tabela 3.4 – Valores da AMD na geometria de 2 litros, para os diferentes volumes, em 

função da eficiência de deteção 

Volume (L) Eficiência (cps/Bq) AMD (Bq) 

1,0 0,0039470 4,05 

1,1 0,0036361 4,40 

1,2 0,0033800 4,73 

1,3 0,0031860 5,02 

1,4 0,0029799 5,32 

1,5 0,0028180 5,67 

1,6 0,0026560 6,02 

1,7 0,0024865 6,43 

1,8 0,0023997 6,66 

1,9 0,0022800 7,01 

2,0 0,0021753 7,35 

 

3.3 – Interpretação dos dados de bioanálise para o 65Zn 
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A interpretação dos dados de bioanálise, ou seja, o cálculo da incorporação e da dose efetiva 

comprometida associada aos valores de atividade medidos na urina requer a aplicação das 

frações de excreção, em Bq/Bq, e de coeficientes de dose em Sv/Bq, específicos para cada 

cenário de incorporação. 

A tabela 3.5 foi obtida através do software AIDE versão 6 (Bertelli, 2008), e apresenta as 

frações de excreção após a incorporação no decorrer do tempo m(t), na urina 24 horas, a partir 

da incorporação de 1 Bq de 65Zn, nos cenários de inalação única de particulados, com AMAD 

de 1 µm e 5 µm, para compostos tipo S (ICRP, 1994), além do cenário de ingestão (ICRP, 

1993). 

 

Tabela 3.5 – Frações de atividades excretadas na urina 24 horas, após a incorporação de 

1 Bq de 65Zn para os diferentes cenários de incorporação. 

 

 

Tempo (dias) 

Frações m(t) 

(Bq/Bq) 

Inalação 

(5µm) Tipo S 

Inalação 

(1µm) Tipo S 

Ingestão 

1 1,82x10-4 9,73x10-5 4,50x10-4 

2 3,71x10-4 2,01x10-4 8,92x10-4 

3 3,76x10-4 2,05x10-4 8,98x10-4 

4 3,66x10-4 2,00x10-4 8,72x10-4 

5 3,55x10-4 1,95x10-4 8,44x10-4 

15 2,63x10-4 1,49x10-4 6,14x10-4 

30 1,73x10-4 1,03x10-4 3,95x10-4 

60 8,72x10-5 5,66x10-5 1,91x10-4 

120 4,01x10-5 2,73x10-5 8,53x10-5 

180 2,73x10-5 1,86x10-5 5,86x10-5 

240 2,05x10-5 1,39x10-5 4,38x10-5 

360 1,19x10-5 8,30x10-6 2,53x10-5 

 

Observa-se na tabela 3.5 que as frações de atividade excretadas nos cenários de inalação são 

aproximadamente iguais, enquanto no cenário de incorporação por ingestão os níveis de 

excreção são um pouco superiores. Porém a proximidade das frações de excreção apresentadas 

acima mostra não haver diferenças significativas no cenário adotado para utilização dos m(t), 

sendo que esses aparecem, na maioria das datas de excreção, dentro da mesma unidade de 

grandeza. 

Pode-se destacar também o fato de que as frações de atividades excretadas na urina são 

razoáveis, supondo que entre a data de incorporação e os dias posteriores (cerca de 2 meses), 

uma grande parte é excretado, considerando também que o 65Zn tem uma meia-vida 

relativamente longa (244 dias). Este fato ratifica a necessidade de utilizar a monitoração in vitro 

como mais uma ferramenta na monitoração individual interna. É importante destacar também 

que a atividade excretada decai em uma ordem de grandeza, em até 120 dias após a 

incorporação, tornando essencial que a monitoração interna seja realizada anteriormente a essa 

data. 

  

3.4 – Cálculo das atividades de 65Zn correspondente ao nível de registro de 1 mSv 

 

O nível de registro determina a atividade total correspondente a dose efetiva comprometida 

de 1 mSv. No entanto, para calcular a atividade correspondente ao nível de registro (ANR), é 

necessário levar em consideração os compartimentos específicos em análise, suas frações de 

retenção ou excreção de atividades após a incorporação em função do tempo m(t) e os 

coeficientes de dose apropriados para cada cenário de incorporação para um determinado 

radionuclídeo. 

A tabela 3.6 apresenta as atividades na urina 24 horas referentes à incorporação da atividade 

de 65Zn que resultaria em uma dose efetiva comprometida de 1 mSv, para os seguintes cenários 
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de exposição: inalação de particulados com AMAD de 5 µm e 1 µm, para compostos do tipo S, 

e ingestão. 

 

 

 

 

Tabela 3.6 – Atividade na Urina de 24 horas em função do tempo após a incorporação de 

atividade correspondente à dose efetiva comprometida de 1 mSv (Nível de Registro), para três 

cenários de incorporação: via inalação, AMAD 5 µm, composto tipo S e coeficiente de dose 

2,8x10-9 Sv/Bq; via inalação, AMAD 1 µm, composto tipo S e coeficiente de dose 2,9x10-9Sv/Bq; 

e via ingestão, com coeficiente de dose 3,9x10-9Sv/Bq 

 

Tempo 

(dias) 

Inalação 

(5 µm) Tipo S 

Inalação 

(1 µm) Tipo S 

Ingestão 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

1 1,82x10-4 64,5 9,73x10-5 33,5 4,50x10-4 114,5 

2 3,71x10-4 131,6 2,01x10-4 69,3 8,92x10-4 227,0 

3 3,76x10-4 133,3 2,05x10-4 70,7 8,98x10-4 228,5 

4 3,66x10-4 129,8 2,00x10-4 69,0 8,72x10-4 221,9 

5 3,55x10-4 125,9 1,95x10-4 67,2 8,44x10-4 214,7 

15 2,63x10-4 93,3 1,49x10-4 51,4 6,14x10-4 156,2 

30 1,73x10-4 61,3 1,03x10-4 35,5 3,95x10-4 100,5 

60 8,72x10-5 30,9 5,66x10-5 19,5 1,91x10-4 48,6 

120 4,01x10-5 14,2 2,73x10-5 9,4 8,53x10-5 21,7 

180 2,73x10-5 9,7 1,86x10-5 6,4 5,86x10-5 14,9 

240 2,05x10-5 7,3 1,39x10-5 4,8 4,38x10-5 11,1 

360 1,19x10-5 4,2 8,30x10-6 2,9 2,53x10-5 6,4 

 

3.5 – Validação da técnica de bioanálise in vitro para o 65Zn 

 

Para avaliar se a técnica de bioanálise é adequada para detectar a presença de 65Zn em 

medições indiretas, é necessário comparar a atividade correspondente ao nível de registro de 

1 mSv (ANR) no compartimento específico urina 24 horas, com a AMD do sistema de detecção. 

Caso a AMD seja menor do que a ANR, no compartimento urina 24 horas, a técnica é 

considerada válida para monitoração in vitro de 65Zn. 

A AMD do sistema de detecção in vitro para o volume de 1 L é de 5,18 Bq. Esta atividade é 

comparada com as atividades correspondentes ao nível de registro de 1 mSv no compartimento 

específico urina 24 horas, que consta na tabela 3.6. Em todos os cenários de incorporação 

avaliados, até 180 dias após a incorporação, a atividade correspondente ao nível de registro de 

1 mSv apresenta valores acima da AMD do sistema de detecção em questão. Portanto a técnica 

de bioanálise in vitro para detecção de 65Zn na urina é eficaz. 

 

3.6 – Cálculo da incorporação mínima detectável (IMD) e dose efetiva mínima 

detectável (DEMD)  

 

Considerou-se um cenário de incorporação única via ingestão de 65Zn, devido este apresentar 

a maior fração de excreção após a incorporação m(t), no compartimento urina 24 horas. Para 

esta avaliação foi utilizado m(t) de 8,98x10-4 correspondente a 3 dias após a incorporação, 

quando ocorre a maior fração de excreção, conforme a tabela 3.5. O coeficiente de dose e(50) 

correspondente a este cenário é 3,9x10-9 Sv/Bq. A AMD, a IMD e a DEMD para diferentes 

volumes, no cenário de exposição avaliado, com m(t) de 3 dias após a incorporação, são 

mostrados na tabela 3.7 e 3.8, respectivamente, para os volumes de 1 L e 2 L. 
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Tabela 3.7 – Valores da AMD, IMD e DEMD, para os diferentes volumes avaliados na 

calibração in vitro de 65Zn, frasco de 1 litro. 

Volume (L) AMD (Bq) IMD (Bq) DEMD (µSv) 

0,1 1,48 1,65x103 6,5 

0,2 1,82 2,02x103 7,96 

0,3 2,19 2,44x103 9,6 

0,4 2,61 2,91x103 11,4 

0,5 3,0 3,34x103 13,1 

0,6 3,42 3,81x103 15,0 

0,7 3,85 4,28x103 16,8 

0,8 4,26 4,75x103 18,7 

0,9 4,72 5,26x103 20,7 

1,0 5,18 5,77x103 22,7 

 

Tabela 3.8 – Valores da AMD, IMD e DEMD, para os diferentes volumes avaliados na 

calibração in vitro de 65Zn, frasco de 2 litros. 

Volume (L) AMD (Bq) IMD (Bq) DEMD (µSv) 

1,0 4,05 4,51x103 17,7 

1,1 4,40 4,90x103 19,2 

1,2 4,73 5,27x103 20,7 

1,3 5,02 5,59x103 22,0 

1,4 5,32 5,93x103 23,3 

1,5 5,67 6,32x103 24,8 

1,6 6,02 6,70x103 26,3 

1,7 6,43 7,16x103 28,1 

1,8 6,66 7,42x103 29,2 

1,9 7,01 7,81x103 30,7 

2,0 7,35 8,18x103 32,2 

 

De acordo com os valores apresentados nas tabelas 3.7 e 3.8, observa-se que a AMD é 

diretamente proporcional ao volume da amostra analisada. Isso é explicado pelo fato da 

atividade contida no frasco ser constante e progressivamente diluída com aumento do volume, o 

que provoca a redução da eficiência de deteção pois uma fração cada vez menor de fótons 

alcança o volume sensível do detector. O aumento do volume também aumenta a probabilidade 

de absorção dos fótons pela amostra, reduzindo a probabilidade de interação com o detector e, 

consequentemente a eficiência de detecção. Desta forma, o aumento da AMD em função do 

aumento do volume da amostra resulta em aumento do valor da IMD e da DEMD, pois ambas 

são dependentes da AMD. 

As tabelas 3.7 e 3.8 também mostram, na relação entre o volume e a DEMD, que as doses 

estimadas a partir da AMD são cerca de duas ordens de grandeza menores que o nível de 

registro (1 mSv). Sendo assim, a técnica de medida in vitro em amostras de urina é considerada 

aplicável à monitoração ocupacional de 65Zn.   

4. CONCLUSÃO 

Este trabalho disponibiliza métodos de detecção in vitro e interpretação de dados adequados 

para avaliar incorporações de 65Zn por trabalhadores ocupacionalmente expostos, fornecendo 
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subsídios para melhorar as condições de segurança radiológica dos indivíduos envolvidos na 

produção de 123I no IEN. A técnica de bioanálise in vitro para avaliar a incorporação de 65Zn em 

urina, apresentou sensibilidade adequada, com atividade mínima detectável de 5,18 Bq, 

correspondendo a uma dose efetiva da ordem de 10-2 mSv, ou seja, abaixo do nível de registro 

de 1 mSv estabelecido pela CNEN (2005). 

Finalmente, recomenda-se que as instalações produtoras de 123I incluam em seus planos de 

proteção radiológica os procedimentos de monitoração interna, em caso de possível 

incorporação de 65Zn. 
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1.1.1.1.1 REQUISIÇÃO DE FONTES RADIOATIVAS 

1.1.1.1.2 LABORATÓRIO NACIONAL DE METROLOGIA DAS RADIAÇÕES 

IONIZANTES 

SERVIÇO DE METROLOGIA DE RADIONUCLÍDEOS 

 

NO PEDIDO: 

 

DATA: 

 

SERVIÇO: SEMIN SOLICITANTE – Bernardo M. 

Dantas 

CHEFIA – Ligia Julião RAMAL: 

2826 

RADIONUCLÍDEO: 

Zn-65 ATIVIDADE TOTAL: 
ATIVIDADE / MASSA: MASSA: 

PROJETO / ATIVIDADE PARA USO DA FONTE: 

0569.0002 – SEMIN – Desenvolvimento de Metodologias para Avaliação da Exposição Interna (ref/ SIGERE) 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
1. As requisições enviadas pelo e-mail padroes@ird.gov.br devem ser encaminhadas com cópia para a chefia do solicitante. 

2. Para as fontes preparadas em geometria fornecida pelo solicitante e em picnômetro, o prazo de entrega é de no máximo três semanas. 

3. Para as fontes certificadas (ampola, eletrodepositadas, acrílico), o prazo de entrega é de até trinta dias. 

4. O prazo de entrega poderá ser estendido se houver problemas de ordem técnica na preparação ou na calibração das fontes. 

5. A aquisição dos radionuclídeos que não estão disponíveis para fornecimento será feita de comum acordo entre as chefias. 

TIPOS DE FONTES:  (marcar com um   x    a opção) 

- Geometrias fornecidas pelo SEMRA/LNMRI: 

Ampola ( )            Eletrodepositada (   )         Picnômetro (   )          Puntiforme em acrílico (   )  

- Geometrias trazidas pelo solicitante: 

Balão (   )     Cintilação (   )     Filtro (   )    Garrafa (X )    Marinelli (   )    Pote (   )     Tubo de Ensaio (   )    Outros (  )           

MEIO: 

OBSERVAÇÕES:  Solicito repartir a solução contida na ampola, em dois frascos de 1 L e 2 L, e adicionar 100 mL de HCl 1M  

1.1.1.1.3  

1.1.1.1.4 A SER PREENCHIDO PELA METROLOGIA 

DATA DE PREPARAÇÃO: 12/04/2011 

NÚMERO DA FONTE:  24L11 

ATIVIDADE TOTAL:  26.534,633 Bq 

ATIVIDADE/MASSA:  Não se aplica 

MASSA:  Não se aplica 

DATA DE REFERÊNCIA:  12/04/2011 

INCERTEZA:                U =  %          k = 2 

1.1.1.1.4.1 MEIA-VIDA:                       Ref. OD1-010 Tabela de meia-vida adotada pelo SEMRA 

PREPARADO POR:  Regio e Estela 

OBSERVAÇÕES: Garrafa de 1 L 

RECEBIDO POR: (nome e assinatura) 

Warner 

ENTREGUE POR: 

Estela 

DATA: 

15/04/2011 

mailto:padroes@ird.gov.br
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1.1.1.1.5 REQUISIÇÃO DE FONTES RADIOATIVAS 

1.1.1.1.6 LABORATÓRIO NACIONAL DE METROLOGIA DAS RADIAÇÕES 

IONIZANTES 

SERVIÇO DE METROLOGIA DE RADIONUCLÍDEOS 

 

NO PEDIDO: 

 

DATA: 

 

SERVIÇO: SEMIN 

 
SOLICITANTE – Bernardo M. 

Dantas 

CHEFIA – Ligia Julião 

 

RAMAL: 

2826 

RADIONUCLÍDEO: 

Zn-65 ATIVIDADE TOTAL: 
ATIVIDADE / MASSA: MASSA: 

PROJETO / ATIVIDADE PARA USO DA FONTE: 

0569.0002 – SEMIN – Desenvolvimento de Metodologias para Avaliação da Exposição Interna (ref/ SIGERE) 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
1. As requisições enviadas pelo e-mail padroes@ird.gov.br devem ser encaminhadas com cópia para a chefia do solicitante. 

2. Para as fontes preparadas em geometria fornecida pelo solicitante e em picnômetro, o prazo de entrega é de no máximo três semanas. 

3. Para as fontes certificadas (ampola, eletrodepositadas, acrílico), o prazo de entrega é de até trinta dias. 

4. O prazo de entrega poderá ser estendido se houver problemas de ordem técnica na preparação ou na calibração das fontes. 

5. A aquisição dos radionuclídeos que não estão disponíveis para fornecimento será feita de comum acordo entre as chefias. 

TIPOS DE FONTES:  (marcar com um   x    a opção) 

- Geometrias fornecidas pelo SEMRA/LNMRI: 

Ampola ( )            Eletrodepositada (   )         Picnômetro (   )          Puntiforme em acrílico (   )  

- Geometrias trazidas pelo solicitante: 

Balão (   )     Cintilação (   )     Filtro (   )    Garrafa (X )    Marinelli (   )    Pote (   )     Tubo de Ensaio (   )    Outros (  )           

MEIO: 

OBSERVAÇÕES:  Solicito repartir a solução contida na ampola, em dois frascos de 1 L e 2 L, e adicionar 100 mL de HCl 1M  

1.1.1.1.7  

1.1.1.1.8 A SER PREENCHIDO PELA METROLOGIA 

DATA DE PREPARAÇÃO:  12/04/2011 

NÚMERO DA FONTE:  25L11 

ATIVIDADE TOTAL:  22.062,128 Bq 

ATIVIDADE/MASSA:  Não se aplica 

MASSA:  Não se aplica 

DATA DE REFERÊNCIA:  12/042011 

INCERTEZA:                U =  %          k = 2 

1.1.1.1.8.1 MEIA-VIDA:                       Ref. OD1-010 Tabela de meia-vida adotada pelo SEMRA 

PREPARADO POR:  Regio e Estela 

OBSERVAÇÕES: Garrafa de 2 L 

RECEBIDO POR: (nome e assinatura) 

Warner 

ENTREGUE POR: 

Estela 

DATA: 

15/04/2011 
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