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RESUMO 

 

Os radiofármacos estão cada vez mais sendo utilizados em procedimentos de 

diagnóstico e terapia das doenças que mais afetam a população. Desde 2008, os 

radiofármacos foram designados como medicamentos, sendo regulamentados pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Esta exige que todos os 

radiofármacos, para serem comercializados, sejam registrados pelos Centros Produtores 

de Radiofármacos (CPR). Para obter o Registro, os CPR precisam obter a certificação 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF), estabelecidas nas Resoluções RDC 63/09 e RDC 

17/10. Estas resoluções apresentam diversos aspectos e requisitos a serem controlados, 

através de um Programa de Garantia da Qualidade, que se aplicam à produção e 

controle de qualidade do radiofármacos para garantir que o produto final cumpre os 

critérios de qualidade necessários ao uso seguro. A produção de radiofármacos do 

Instituto de Engenharia Nuclear é uma das pioneiras no Brasil, suas instalações foram 

construídas na década de 70 e iniciou suas atividades na década de 80, ou seja, muito 

antes da criação das leis que regulam a comercialização dos radiofármacos. Por isso o 

processo produtivo e instalações do IEN não foram criados de forma adequada aos 

princípios de BPF. No entanto, esta produção vem sofrendo uma série de 

transformações para obter o Registro para I-123 e F-18. Um dos processos que 

necessitava de adequação era a medição de Atividade destes radionuclídeos presentes 

nas frações de radiofármacos. A instrumentação utilizada com essa finalidade não 

estava rastreada aos padrões nacionais de referência. Assim, este trabalho propõe 

adequar o processo de medição de Atividade ao requisito estabelecido pela norma que 

exige a calibração e verificação periódica dos instrumentos críticos. Os Ativímetros, 

câmaras de ionização tipo poço, são utilizados em CPR e Serviços de Medicina Nuclear 

para medição da Atividade. A eficiência das medições nestes instrumentos depende de 

fatores geométricos e do esquema de decaimento dos radionuclídeos. Os Ativímetros do 

IEN passaram por adaptações nos arranjos de medição, e não reproduzem as condições 

recomendadas pelo fabricante. Para superar estes efeitos, neste trabalho, primeiramente, 

foram determinadas as posições ideais de medição de atividade para F-18 e I-123, por 

meio de simulação no código de Monte Carlo MCNP-5. Em seguida, foram 

estabelecidos procedimentos de comparação de medições de Atividade com o 

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. O estabelecimento da 



viii 
 

equivalência metrológica para Atividade foi alcançada por meio da determinação dos 

fatores de correção, os quais asseguraram a rastreabilidade aos Ativímetros. Foram 

estimadas as incertezas associadas às medições de atividade do F-18 e I-123. Por 

último, foi realizado o teste de avaliação de desempenho segundo a norma ABNT NBR 

ISO/IEC 17043:2011. Os resultados da simulação mostraram que as posições ideais de 

medição do I-123 e F-18 localizam-se, respectivamente, a 10 e a 8 cm de distância do 

fundo do poço do ativímetro, para os sistema de medição do IEN. A partir dos 

resultados de comparação com LNMRI, foram obtidos os fatores de correção para as 

medições de Atividade do I-123 e para F-18. As incertezas expandidas estimadas para 

essas medições foram 3,0% e 2,0% (k=1) para I-123 e F-18, respectivamente. Quanto ao 

teste de avaliação de desempenho, ambos os Ativímetros apresentaram resultado 

satisfatório.  

 

 

Palavras-Chaves: Rastreabilidade, Atividade, Centros Produtores de Radiofármacos, 

Ativímetro, I-123, F-18. 
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ABSTRACT 

 

Radiopharmaceuticals are increasingly being used in procedures for diagnosis and 

therapy of the diseases that affect the population. Since 2008, the radiopharmaceuticals 

were designated as drugs, being regulated by Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) which requires that all radiopharmaceuticals must be registered by the 

Radiopharmaceuticals Producer Centers (RPC). For the registry, firstly the RPC must 

obtain Good Manufacturing Practice (GMP) certification, which is established by RDC 

63/2009 and RDC 17/2010 standards. These standards have different aspects and 

requirements to be controlled through a Quality Assurance Program, which are applied 

to radiopharmaceuticals production and quality control to ensure that the final product 

has the necessary quality for safe use. The radiopharmaceuticals’s production in Nuclear 

Engineering Institute (IEN) is one of the pioneers in Brazil and its activities started 

before the creation of laws that regulate the commercialization of the 

radiopharmaceuticals. Therefore IEN’s production process and facilities were not 

created according to GMP standards, this production has undergone several changes to 

get the I-123 and F-18 registries. One of the processes that needed adjustment was the 

activity radionuclides measurement. The instrumentation used for this purpose was not 

traced to the reference national standards. This work aim to adapt the activity 

measurements process according to criteria established by GMP standards, which 

demands periodic calibration and verification of the critical instruments. The 

Activimeters, also known as Dose Calibrators  (reentrant type ionization chambers), are 

used in RPC and Nuclear Medicine Services for activity measurement. The instruments 

efficiency depends on geometrical factors and  radionuclides decay scheme. The dose 

calibrator used in IEN sundergone adjustments in measuring arrangements and not 

follow the manufacturer's recommended conditions. Firstly, to overcome the 

consequences of the optimum activity measurement position for F-18 and I-123 were 

determined by simulations using MCNP-5 Monte Carlo Code. In the next step, 

procedures for the comparison of activity measurements with the National National 

Laboratory for Ionizing Radiations Metrology (LNMRI) were established. The 

establishment of metrological equivalence for activity was achieved through the 

determination of the correction factors which ensured the Activimeters traceability. The 

uncertainties were estimated for activity measurements of the F-18 and I-123. Finally, 

the performance evaluation test was done according to the ISO/IEC 17043:2011 
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standard. The results showed that the optimum positions to measure I-123 and F-18 are 

10 and 8 centimeters, respectively, from the ground of the dose calibrator well. In the 

comparison with LNMRI, correction factors for measurements of activity I-123 and F-

18 were obtained. The expanded uncertainties estimated for these measurements were 

3.0 % and 2.0 % (k = 1) for I-123 and F-18, respectively. And in the performance 

evaluation test, both activimeters showed satisfactory results. 

 

Key Words: Traceability, Activity, Radiopharmaceuticals Production Centers, 

Activimeters, I-123, F-18.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O número de procedimentos utilizando Radiofármacos no Brasil vem tornando-

se cada vez mais expressivo dentro da Medicina Nuclear. Tais procedimentos trazem 

grandes benefícios aos pacientes através de terapia e diagnóstico de doenças cardíacas, 

neurológicas, neuropsiquiátricas e, mais expressivamente, o câncer.  

Radiofármacos são fabricados e fornecidos pelos Centros Produtores de 

Radiofármacos (CPR), existindo hoje cerca de dez centros espalhados pelo Brasil. Os 

CPR abastecem os clientes, que são os Serviços de Medicina Nuclear (SMN), onde os 

radiofármacos são utilizados em procedimentos.  

O Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), uma das unidades da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), possui um Centro Produtor de Radiofármacos, 

que atende aos SMNs do Rio de Janeiro e de alguns estados próximos. Atualmente, o 

IEN produz três radiofármacos para aplicação em diagnóstico, sendo eles: 

  Iodeto de Sódio Ultrapuro, [
123

I]NaI ultrapuro, com aplicação em 

diagnóstico de disfunções da glândula da tireoide; 

  Meta-iodo-benzilguanidina marcada com o radioisótopo Iodo-123, 

[
123

I]MIBG, utilizado em diagnóstico de alterações da inervação cardíaca; e 

  Fluordesoxiglicose [
18

F]FDG, que tem aplicação em vários campos da 

medicina, principalmente oncologia, neurologia e neuropsiquiatria.  

A comercialização e utilização dos Radiofármacos no Brasil são regulamentadas 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). É de fundamental 

importância que todos os processos envolvidos na obtenção dos radiofármacos e nos 

procedimentos clínicos sejam rigorosamente controlados. Uma vez que são 

administrados em humanos, estes devem ser estéreis e apirogênicos, e  sua eficácia deve 

ser comprovada segundo a maioria dos critérios de um medicamento convencional. Em 

função da necessidade deste rigoroso controle, a ANVISA exige o Registro de todos os 

radiofármacos usados em humanos, e ainda, que todos os segmentos no âmbito da 

Medicina Nuclear tenham a certificação de Boas Práticas de Fabricação (BPF) ou Good 
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Practice Manufacture (GMP) [1-3]. Portanto, as BPF aplicam-se tanto aos Serviços de 

Medicina Nuclear quanto aos Centros Produtores de Radiofármacos. 

 A qualidade de cada processo envolvido em uma prática de medicina nuclear 

tem um impacto na qualidade do procedimento clínico e consequentemente gera um 

impacto no paciente. Portanto, cada processo deve ser controlado por Programas de 

Garantia da Qualidade que assegurem que os radiofármacos produzidos e sua utilização 

cumpram os requisitos legais de qualidade que garantem a eficiência de sua aplicação 

[4]. 

A produção de radiofármacos do Instituto de Engenharia Nuclear é uma das 

pioneiras no Brasil, e iniciou suas atividades muito antes da criação das leis que 

regulam a comercialização dos radiofármacos, por isso o processo produtivo e 

instalações do IEN não foram criados de forma adequada aos princípios de BPF que 

surgiram quase 20 anos depois. No entanto, esta produção vem sofrendo uma série de 

transformações para obter o Registro de seus radiofármacos, que é obrigatório pela 

ANVISA. Um dos processos que necessitava de adequação era a medição de Atividade 

dos radionuclídeos presentes nas frações de radiofármacos, já que trata-se de um 

processo realizados pelo CPR que deve ser controlados pela Garantia da Qualidade. 

Este processo está diretamente relacionado com a quantidade de radiofármaco a ser 

fracionada a partir do produto final, a qual será enviada aos SMN. Além disso, existe 

uma concentração de Atividade especificada para os radiofármacos, que deve ser 

calculada e registrada para cada lote produzido. As doses de radiofármacos fracionadas 

no CPR chegam aos clientes e serão novamente fracionadas, a partir da Atividade, de 

acordo com o número de procedimentos que serão realizados. 

Quanto à exigência das Boas práticas de Fabricação, a RDC 63 de 2009 

estabelece que:  

“Art. 34. Deve ser elaborada uma lista dos equipamentos mais críticos 

(tais como balanças, estufas de despirogenização, calibradores de dose, 

filtros esterilizantes, etc.), cujos erros na leitura ou funcionamento 

podem potencialmente causar um prejuízo ao paciente que receberá o 

produto final. 

§ 1º Estes equipamentos devem ser calibrados e testados em intervalos 

regulares, além de verificados diariamente ou antes do início da 

produção. 
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§ 2º Os resultados dos testes de verificação devem ser incluídos nos 

registros diários de produção. 

Art. 35. Devem estar disponíveis equipamentos e dispositivos específicos 

para a medição da radioatividade, bem como os padrões de referência 

radioativa. 

§ 1º Para a medida da meia-vida muito curta, a Autoridade Nacional 

competente deve ser contatada para a calibração do equipamento. 

  

Os fatores acima citados justificam o compromisso dos CPRs de fornecer 

valores confiáveis de Atividade e com a maior exatidão possível. E, considerando todos 

os processos envolvidos e no objetivo final dos procedimentos que utilizam 

radiofármacos, percebe-se que o provimento da rastreabilidade metrológica às medições 

de Atividade garante benefício ao CPR, aos SMN, aos trabalhadores do centro produtor 

e do serviço de medicina nuclear o que, direta ou indiretamente, beneficia os pacientes.  

Para o centro produtor, medições rastreadas aos padrões de referência garantem 

o benefício de minimizar o risco de custo adicional com produção excessiva de 

radioisótopo e menor possibilidade de fornecer aos clientes quantidades maiores ou 

menores do que as solicitadas. Quanto aos trabalhadores, o objetivo da confiabilidade 

nas medições de atividade é o conhecimento mais exato das doses que estão sendo 

manipuladas, para que durante o tempo de exposição à radiação se tomem os devidos 

cuidados de proteção radiológica. E a vantagem para os clientes (SMN) é a garantia do 

fornecimento das Atividades solicitadas com exatidão e a possibilidade de melhor 

planejamento do fracionamento das doses de radiofármacos a serem administradas a 

cada paciente. Por fim, o beneficio aos pacientes ocorre também em termos de proteção 

radiológica, tendo em vista que as quantidades administradas devem ser suficientes para 

atingir os objetivos do diagnóstico ou tratamento sem comprometer a segurança 

radiológica do paciente [4].  

Para prover rastreabilidade, em termos metrológicos, as medições obtidas nos 

sistemas de detecção dos usuários devem estar relacionadas às referências estabelecidas 

(padrões), através de cadeia contínua de comparações. Os padrões de referência de 

radiações ionizantes, no Brasil, são mantidos pelo Laboratório Nacional de Metrologia 

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

Este laboratório foi delegado em 1989 e passou a ser designado pelo INMETRO desde 

2002 como Laboratório Nacional, responsável por disseminar aos CPRs e aos SMNs os 
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padrões de referência de radionuclídeos no campo da Medicina Nuclear. O LNMRI 

integra, desde 1976, a rede de Laboratório de Dosimetria Padrão Secundário (SSDL 

Network) da Agência Nacional de Energia Atômica (AIEA) e da Organização Mundial 

de Saúde (WHO) [5].  

O LNMRI possui grande experiência em prover rastreabilidade para medições 

da grandeza Atividade, tanto em nível internacional quanto aos usuários finais, por meio 

do desenvolvimento e da implementação de métodos de padronização primária, da 

participação em comparações internacionais e operacionalização de um Sistema da 

Qualidade aprovado pelo Quality System Task Force do Sistema Internacional de 

Metrologia (QSTF-SIM), baseado nos requisitos da norma ISO/IEC – NBR 17025 [6]. 

O provimento da rastreabilidade é de fundamental importância para o IEN como 

um Centro Produtor de Radiofármacos, devido à necessidade de manter seus 

instrumentos calibrados e qualificados, o que é uma exigência das normas de BPFs, e 

foi o que levou à motivação da realização deste trabalho. Porém, antes da obtenção da 

rastreabilidade, detectou-se à necessidade de avaliar possíveis adequações para o 

sistema de medição da Atividade, uma vez que o sistema passou por adaptações e as 

atividades são mensuradas em condições diferentes das estabelecidas pelo fabricante. 

Por isso, este trabalho teve como objetivo inicial obter as geometrias ideais em 

Ativímetros (Calibradores de Dose) para medição de Atividade do Iodo-123 (I-123) e 

Flúor-18 (F-18). E em seguida um programa foi estabelecido, para prover 

rastreabilidade metrológica às atividades mensuradas destes radionuclídeos, por meio de 

comparações com o LNMRI. As comparações foram feitas nas condições de geometrias 

de medição adotadas pelo IEN para comercializar seus produtos. Os fatores de correção 

gerados das comparações, e certificados pelo LNMRI, fornecem os graus de 

equivalência para valores medidos de Atividade do F-18 e I-123, e então, serão 

posteriormente adotados na rotina da produção do laboratório do IEN.  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

O desenvolvimento deste trabalho está relacionado à três linhas de conhecimentos 

teóricos que serão abordados neste capítulo, são eles: a Medicina Nuclear, a Metrologia 

da Radiações Ionizantes e os  Ativímetros ou Calibradores de Dose.  

A Metrologia é a ciência que envolve todas as atividades relacionadas à medição. 

Neste trabalho, seus conceitos foram abordados no âmbito das radiações ionizantes 

aplicadas à medicina nuclear.  

Os Ativímetros são os instrumentos de medição mais utilizados em Centros 

Produtores e Serviços de Medicina Nuclear para mensurar as quantidades de material 

radioativo que serão administradas em pacientes como doses de radiofármacos. Os 

conceitos sobre este tipo de instrumento também foram essenciais à elaboração deste 

trabalho. 

 

 

2.1 Medicina Nuclear 

 

 

A Medicina Nuclear é a área da medicina caracterizada pela utilização de métodos 

de diagnóstico ou terapia, minimamente invasivos que, para sua execução, requerem a 

administração de radiofármacos [7]. 

Radiofármacos, também conhecidos como radiotraçadores, são preparações 

farmacêuticas, cuja composição é caracterizada por um radionuclídeo ligado à 

moléculas orgânicas ou inorgânicas e que têm capacidade de participar de alguma via 

metabólica dos seres humanos ou dos animais. Dependendo da molécula ao qual o 

radionuclídeo está ligado, os radiofármacos terão afinidades por determinados órgãos ou 

tecidos e serão utilizados em uma função fisiológica [8]. De acordo com o esquema de 

decaimento do radionuclídeo presente em sua estrutura, o radiofármaco poderá ser 

utilizado em terapia (quando emite partículas 
-
 ou α) ou diagnóstico (quanto emite 

radiação γ ou 
+
).  



6 
 

Para a realização dos procedimentos de medicina nuclear, principalmente para fins 

de diagnósticos, é necessária a utilização de equipamentos que possuem detectores de 

radiação, aos quais os pacientes são submetidos após a administração dos 

radiofármacos. Estes equipamentos estão cada vez mais avançados tecnologicamente, 

possibilitando diagnósticos e tratamentos cada vez mais precisos e eficientes de doenças 

cardiovasculares, neurológicas, psiquiátricas e, principalmente, o câncer. Os 

equipamentos de medição mais utilizados no Brasil são a Câmara de Cintilação (Gama 

Câmara), a Câmara de Cintilação acoplada a detectores de Iodeto de Sódio NaI(Tl) e a 

Câmara de Tomografia por Emissão de Pósitrons (Câmara PET) [8].   

As quantidades de radiofármacos a serem utilizadas nos procedimentos de 

medicina nuclear são prescritas por Médicos ou Físicos-Médicos e são controladas com 

base em critérios estabelecidos por recomendações internacionais. São necessários 

estudos clínicos e pré-clínicos de biodistribuição e modelos de cálculo de doses. A 

análise das doses de Radiação é fundamental para o uso de radiofármacos, tanto para 

terapia quanto para diagnóstico. A U.S. Food and Drug Administration (FDA), antes de 

aprovar o uso de um radiofármaco, avalia uma série de questões a cerca da segurança de 

sua utilização e a dosimetria interna é uma dessas questões avaliadas [9].  

Os radionuclídeos mais utilizados em diagnóstico atualmente são os de meia-vida 

curta, emissores de raios γ preferencialmente na faixa de energia de 30 a 300 keV. 

Abaixo de 30 keV os raios γ são difíceis de serem detectados pois são absorvidos nos 

tecidos e não atingem a região sensível dos detectores. Acima de 300 keV, a resolução 

espacial das imagens é danificada e os colimadores mais usados não são suficientes para 

atenuar a energia dos fótons [8]. A meia-vida física curta representa um benefício aos 

pacientes, pois garante exposição à radiação por menor tempo e menores doses aos 

trabalhadores e pacientes [8].  

Existem diversos radionuclídeos sendo utilizados em medicina nuclear como 

radiotraçadores. O Tecnécio-99 metaestável (
99m

Tc) é o radionuclídeo mais utilizado em 

marcação de diversas moléculas para obtenção de radiofármacos. O Iodo-131 (I-131) é 

um radionuclídeo muito aplicado em terapia de câncer da tireóide, pois emite partículas 

 capazes de destruir células cancerígenas. Além disso, o I-131 emite raios γ que 

possibilitam em um único procedimento obter também o diagnóstico da tireóide [8].  

Outros dois radionuclídeos que também tem grande aplicação em medicina 

nuclear são o I-123, utilizado em Tomografia por Emissão de Fóton Único (SPECT), e 
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o mais recentemente, F-18, utilizado em Tomografia por Emissão de Pósitrons. Ambos 

são utilizados apenas para síntese de radiofármacos com aplicação em diagnóstico. 

Estes dois radionuclídeos, são os de interesse para este trabalho pois eles são atualmente 

produzidos no IEN, local onde parte do trabalho foi desenvolvido. 

 

 

  2.2 Iodo-123 e Obtenção do Radiofármaco Iodeto de Sódio – [
123

I]NaI 

 

 

A grande aplicação deste radionuclídeo em medicina nuclear deve-se a sua meia- 

vida curta e sua emissão de fótons em faixa de energia considerada adequada para este 

tipo de aplicação. Decai por captura eletrônica com meia-vida de 13,2 horas e emite 

radiação γ de 159 keV com probabilidade de emissão de 97%. Em seu decaimento 

também são emitidos raios-X de baixa energia (até aproximadamente 32 keV) com 

probabilidades de emissão considerávais (até 45% de probabilidade) [8,10]. A Figura 

2.1 apresenta o esquema de decaimento do I-123. 

 

Figura 2.1: Esquema de Decaimento do I-123 
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Este radionuclídeo tem usos potenciais em medicina nuclear, pois a sua meia-vida 

e energia média dos raios γ emitidos o tornam ideais para aquisição de imagens [11].  

O uso do I-123 em substituição aos outros isótopos do iodo representou uma 

redução significativa das doses de radiação recebida pelos pacientes. A dose de radiação 

absorvida na tireóide resultante da administração de I-123, para uma taxa de contagem 

de 10
4
 contagens/minuto, é 90% menor que a de I-125 e 97% menor que a de I-131[12]. 

A produção de I-123 ocorre em cíclotron por diversas vias de reações nucleares, 

irradiando alvos com prótons, partículas , ou dêuterons. Essas reações podem ser 

reações diretas (quando a reação produz diretamente o I-123 a partir da irradiação do 

alvo) e reações indiretas (a reação produz inicialmente outro radionuclídeo que por 

decaimento produz o I-123).  

A maioria das reações de produção do I-123, principalmente as diretas, geram 

outros radioisótopos do Iodo como impurezas radionuclídicas, principalmente I-124 e I-

125. O método de produção de I-123 onde se obtém menor porcentagem de impurezas 

radionuclídicas é através do bombardeamento de alvo de Xenônio-124 (Xe-124) em que 

ocorre a reação 
124

Xe(p,2n)
123

Cs. O Césio-123 (Cs-123) decai a Xenônio-123 (Xe-123) 

com meia-vida de 5,9 horas e o I-123 é obtido pelo decaimento do Xe-123 e com meia 

vida de 2,1 horas, livre de I-124.    

Este processo de obtenção do I-123 é utilizado atualmente pelo Serviço de 

Radiofármacos do Instituto de Engenharia Nuclear (SERAD-IEN), desde 1998, quando 

a Instituição adquiriu o sistema alemão KIPROS para obtenção do radiofármaco  

[
123

I]NaI. Devido ao alto grau de pureza radionuclídica garantido exclusivamente pelo 

sistema, este radiofármaco é chamado de NaI - Ultra Puro.  O processo de obtenção 

consiste, basicamente, das seguintes etapas [13]:  

- Irradiação: bombardeamento do alvo de Xe-124 com feixe de prótons de 24 

MeV, para obtenção do Cs-123 segundo via de reação 
124

Xe(p,2n)
123

Cs; 

- Produção do Xe-123 pelo decaimento do Cs-123;  

- Produção do I-123 pelo decaimento do Xe-123;  

- Extração com água do I-123 do porta alvo, na forma química de Iodeto (I
-
), 

seguida de captura em coluna de troca iônica; 
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- Eluição do Iodeto (
123

I) com solução de Hidróxido de Sódio para obtenção do 

Iodeto de Sódio (NaI).  

O [
123

I]NaI Ultra Puro tem aplicação em exames de SPECT com finalidade de 

diagnóstico de disfunções da glândula da tireóide. Este é produzido no Brasil pelo IEN 

desde 1998 e pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) foi produzido 

de 2001 à 2012. Este radiofármaco é distribuído para diversos SMN localizados nos 

Estados da região Sudeste, além de Porto Alegre e Curitiba. [14]. 

 

 

2.3 Flúor-18 e Obtenção do Radiofármaco [
18

F]FDG 

 

 

O elemento químico Flúor (F) é muito encontrado em importantes compostos da 

área farmacêutica e indústria química. É um elemento químico de raio atômico muito 

pequeno e tem capacidade de estabelecer ligações químicas muito energéticas com o 

elemento Carbono. Devido a sua alta eletronegatividade, ele tem facilidade de promover 

reações de substituição, em que retira grupos ou elementos presentes em moléculas, 

passando a se ligar na estrutura do composto. Assim, pode-se frequentemente obter 

compostos orgânicos com importantes propriedades biológicas e físico-químicas [15].  

O isótopo F-18 é muito utilizado na medicina nuclear, ligado a compostos 

capazes de entrar em alguma via metabólica, devido a sua propriedade de emitir 

pósitrons (97%), com energia máxima de 0,635 MeV. Em seu esquema de decaimento 

também ocorre captura eletrônica com 3% de intensidade.  A energia principal do F-18 

é 0,511 MeV, emitida por fótons resultantes da aniquilação do pósitron [16], por isso os 

radiofármacos marcados com F-18 são aplicados em PET. A Figura 2.2 apresenta o 

esquema de decaimento do F-18. Sua meia-vida de 109,7 minutos é considerada longa o 

suficiente, se comparada a outros radioisótopos emissores de pósitrons como Carbono-

11 (20,36 minutos), Oxigênio-15 (2,04 minutos) e Nitrogênio-13 (9,97 minutos), o que 

possibilita utilização dos radiofármacos marcados com F-18 em Serviços de Medicina 

Nuclear (SMN) distantes do Centro Produtor [17]. 
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A energia principal de 0,511 MeV é ideal para aquisição de imagens com 

melhores resoluções e, devido à meia-vida de menos de 2 horas, proporciona exposição 

à menores doses [18].  

 

 

Figura 2.2: Esquema de decaimento do F-18 

 

Por mais de três décadas, o F-18 é utilizado em diferentes formas químicas 

inorgânicas como radiotraçador em estudos experimentais de diversas doenças. O 

radiofármaco marcado com F-18 mais usado em medicina nuclear é o 

Flúordesoxiglicose [
18

F]FDG que foi introduzido em 1977 por Ido et al.  [19]. Este 

composto proporcionou uma ferramenta muito eficaz em estudos do metabolismo da 

glicose juntamente com o exame PET, e nas outras áreas da medicina como cardiologia, 

neurologia e oncologia. 

A primeira síntese do [
18

F]FDG e a primeira aplicação em humanos ocorreu em 

1976, por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia (National Institute of Health) e 

do Brookhaven National Laboratory (Long Island). A partir daí as instituições ou 

centros de medicina nuclear com cíclotrons iniciaram a produção de [
18

F]FDG para uso 

próprio [17]. Após 25 anos, a comercialização do FDG veio suprir a necessidade deste 

radiofármaco a locais distantes do centro produtor.  

O Brasil iniciou suas pesquisas em produção de F-18 em São Paulo no Reator 

IEA-R1 no IPEN, irradiando alvos de carbonato de lítio, enriquecidos com 95% do 

isótopo Lítio-6 [20]. Porém, a obtenção de F-18 por este processo apresentava baixo 

rendimento na síntese de radiofármacos.  No entanto, em 1996, a Medicina Nuclear 

brasileira teve grande interesse no [
18

F]FDG, e foi quando iniciaram-se os estudos de 

obtenção de F-18 em Cíclotrons. Este radiofármaco já estava sendo muito utilizado 

internacionalmente.  
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A produção no Brasil de [
18

F]FDG foi consagrada a partir de 2002, onde os 

produtores eram IEN, que possui os Cíclotrons CV-28 e RDS- 111, e o IPEN com o 

CV-28 e Ciclone. Em 2008, o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

(CDTN/CNEN), em Belo Horizonte, iniciou sua atividades de produção de [
18

F]FDG e 

o Centro Regional de Ciências Nucleares (CRCN-NE/CNEN), em 2011, também deu 

início ao fornecimento de [
18

F]FDG aos SMN da Região Nordeste do país.  

Com a Emenda Constitucional 49, de fevereiro de 2006, a produção de 

radiofármacos de meia-vida muito curta, como é o caso do [
18

F]FDG, deixa de ser 

monopólio da União, estendendo-se às Instituições Privadas. O objetivo principal desta 

iniciativa é garantir o atendimento às regiões mais afastadas dos grandes centros do 

país, as quais os Centros Produtores da CNEN não conseguiriam fazê-lo, devido à meia- 

vida muito curta dos radionuclídeos.  

O processo de obtenção do [
18

F]FDG, diferente da produção de [
123

I]NaI, 

envolve mais etapas de transformações químicas até a marcação do 
18

F na molécula de 

açúcar. O produto pode ser obtido por substituição eletrofílica ou nucleofílica de um dos 

grupos hidroxila da molécula de glicose [21]. O módulo de síntese do FDG utilizado no 

SERAD-IEN obtém o produto final via substituição nucleofílica, caracterizado pela 

substituição do grupo trifluormetanosulfonil (-SO2CF3) ligados em moléculas de 

manose (um tipo de açúcar). O composto que sofrerá a reação e substituição é chamado 

precursor, e o precursor da reação de obtenção de [
18

F]FDG é conhecido como Manose 

Triflate. O 
18

F
- 
obtido na irradiação está dissolvido em água e para estar disponível para 

realizar a reação de substituição, faz-se necessário o uso de um catalisador conhecido 

comercialmente como Kriptofix ou K.2.2.2, que é empregado para a extrair o 
18

F
-
 da 

água e disponibilizando-o para sua ligação na manose. O Kriptofix é um composto 

orgânico cíclico com uma estrutura de um poliaminoéter.  
 
     

A Figura 2.3 ilustra a rota de síntese do [
18

F]FDG. O grupo 

trifluormetanosulfonil é um bom grupo de saída da molécula de manose devido a sua 

grande atração por elétrons, e os íons 
18

F
-
 são bons grupos substituintes pois possuem 

densidade eletrônica disponível para suprir a deficiência eletrônica deixada pelo grupo 

trifluormetanosulfonil [22]. Após a substituição do 
18

F
-
 nas moléculas de manose, 

ocorre etapa de hidrólise básica (reação com água em meio básico) para converter os 

grupos acetila (-OAc) ligados na manose em grupos hidroxila (-OH). O [
18

F]FDG é 

finalmente obtido, e seguidamente ocorrem etapas de purificação do produto final 

através de sua passagem por colunas contendo resinas de purificação.  
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Figura 2.3: Rota de síntese do [18F]FDG 

 

A característica principal do [
18

F]FDG que garante a sua ampla utilização em 

Medicina Nuclear é a sua captação em regiões do organismo que apresentam grande 

atividade de metabolização de glicose. Na Figura 2.4 é representada a estrutura 

molecular do [
18

F]FDG e da glicose, junto aos grupos ligados e as posições de ligação 

numeradas.  

 

Figura 2.4: Molécula de FDG e Glicose 

 

O [
18

F]FDG consegue “enganar” o organismo participando da primeira etapa de 

metabolização como se fosse uma molécula de glicose. Isto ocorre porque o Flúor 

ligado na posição 2 da glicose não participa quimicamente da primeira etapa da 

metabolização que é a fosforilação pela enzima hexoquinaze. Na posição 2 deveria 

haver um –OH caso fosse uma glicose típica. Porém, na segunda etapa da 

metabolização da glicose, a presença do flúor já compromete o prosseguimento da via 

metabólica, pois é fundamental que houvesse o grupo –OH na posição 2, como não há, 

a etapa de glicólise é impedida de ocorrer. Consequentemente, o [
18

F]FDG vai sendo 
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acumulado no local, até que uma concentração de radionuclídeo seja suficiente para a 

detecção dos fótons emitidos através da Câmara de Tomografia por Emissão de 

Pósitrons conjugada ao sistema de Tomografia Computadorizada (PET-CT). Desta 

forma, é possível obter precisamente imagem molecular e morfológica em um único 

procedimento [17]. 

 

Figura 2.5: Esquema da interação do [18F]FDG 

 

 

2.4 Metrologia 

 

 

Esta ciência trata dos aspectos teóricos e práticos relacionados às medições, 

independente das incertezas associadas e do campo de aplicação [23]. 

Através da metrologia é possível obter medições confiáveis em qualquer área da 

ciência. O rápido crescimento mundial das relações comerciais e a necessidade de se 

desenvolver um sistema que estabeleça confiança entre os parceiros comerciais e, 

consequentemente, o desenvolvimento de sistemas de acreditação de laboratórios, são 

os principais fatores que induzem à necessidade de um sistema transparente de 

rastreabilidade internacional dos resultados de medições [24]. A seguinte frase ilustra o 

significado da metrologia: “o grau de desenvolvimento de empresas e nações pode ser 

avaliado pelo nível de sofisticação do seu sistema metrológico [25]. No cenário 

industrial, muitas decisões importantes são tomadas a partir de resultados de medições, 

o que indica a necessidade e importância da confiabilidade nos resultados. Essa 
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confiabilidade é adquirida através de comparações com padrões de referência mantidos 

por autoridades nacionais metrológicas.  

O Inmetro é uma autarquia federal, que responde como autoridade Nacional, 

sendo vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e 

que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia [26]. 

Para garantir a confiabilidade dos materiais de referência produzidos, ou a serem 

produzidos, o Inmetro participa de programas de comparações interlaboratoriais com 

Institutos Nacionais de Metrologia de diversos países e, assim, estabelecem uma cadeia 

de rastreabilidade. O Inmetro e os seus laboratórios designados seguem o Sistema 

Internacional de Unidades (SI) e buscam alcançar o reconhecimento mútuo entre os 

diferentes laboratórios nacionais, e entre os sistemas metrológicos estabelecidos. Isso 

garante a rastreabilidade internacional aos padrões mantidos pelo Inmetro.  

Para estabelecer medições, segundo os princípios de metrologia, são necessárias 

aplicações de alguns conceitos e estabelecimento de procedimentos, que foram 

necessários ao desenvolvimento deste trabalho. Por isso eles serão descritos nos 

subitens apresentados a seguir.  

 

 

2.4.1 Mensurando  

 

 

Antes de se estabelecer metodologias e procedimentos de medição, é muito 

importante que o mensurando seja muito bem definido. Este é a grandeza que se 

pretende medir, e a sua especificação requer o conhecimento da natureza da grandeza e 

a descrição do estado do fenômeno, do corpo ou da substância da qual a grandeza é uma 

propriedade, incluindo qualquer constituinte relevante e as entidades químicas 

envolvidas [23]. 

A relação entre o mensurando e os parâmetros dos quais ele depende deve ser 

apresentada na forma de um modelo matemático em que, muitas vezes a sua 

especificação exige informações acerca de outras grandezas inter-relacionadas.  

Neste trabalho, o mensurando de interesse é a atividade dos radionuclídeos 

presente nas doses de radiofármacos comercializadas pelo Serviço de Radiofármacos do 

IEN. A grandeza Atividade relacionada à uma quantidade de núcleos radioativos é 

definida como o número de transições nucleares espontâneas que ocorrem num 

determinado intervalo de tempo [27,28]. A unidade do SI (Sistema Internacional de 
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Unidades) para expressão da atividade é “1 transição por segundo” (s
-1

), chamada de 

Bequerel (Bq). A medição da Atividade não é obtida de forma direta, portanto trata-se 

de uma grandeza derivada.  

 

  

2.4.2 Avaliação de incertezas 

 

 

A incerteza é um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores 

atribuídos a um mensurando [23,29]. Atribuir um valor de incerteza significa que existe 

um intervalo que o resultado expressado pode variar, com um determinado nível de 

confiança (ou seja, cerca de 68% para k=1; 95% para k=2 e 99% k=3). Portanto, o 

resultado para ser corretamente expressado, deve ser composto de um valor associado 

ao mensurando, mais a incerteza inerente ao processo de medição e ainda o nível de 

confiança adotado. Os resultados assim expressados são mais eficientes e transmitem 

maior confiança no seu valor, podendo-se estabelecer comparação entre resultados. 

 Além da maior confiança, outro benefício da avaliação de incertezas é poder 

identificar pontos fracos nas metodologias de medições adotadas que comprometam a 

sua qualidade. Em alguns casos em que a incerteza é considerada desprezível, o 

resultado pode ser expresso apenas como o valor medido. 

 Os laboratórios de calibração e ensaio devem identificar e estimar os 

componentes de incerteza inerentes ao processo de medição e, em seguida, calcular as 

incertezas de medição. O guia para expressa de incerteza (GUM-2012) sugere cinco 

etapas para o processo de estimativa de incertezas de medição, sendo elas: 

 

1. Especificação do mensurando 

2. Identificação das fontes de incerteza 

3. Quantificação das fontes de incertezas 

4. Cálculo da incerteza combinada 

5. Cálculo da incerteza expandida 

 

A primeira etapa consiste da definição do mensurando as outras grandezas que 

estão a ele relacionadas, conforme descrito no item 2.4.1. 

Na etapa seguinte os componentes de incerteza devem ser identificados e 

classificados em Tipo A e Tipo B, de acordo com descrito no GUM. O propósito desta 
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classificação é apenas indicar maneiras diferentes de avaliar os componentes, não 

indicando haver qualquer diferença na natureza dos componentes, pois ambos são 

baseados em distribuições de probabilidade. As incertezas do Tipo A são obtidas pelo 

cálculo do desvio padrão de uma série de medições repetidas (série estatística), já as do 

Tipo B são obtidas de uma função densidade de probabilidade assumida como 

conveniente, baseada em um conjunto de informações comparativamente confiáveis, 

levantados em experimentos anteriores. As incertezas do Tipo B são, por exemplo, 

valores publicados por autoridade competente, informações associadas ao valor de um 

material de referência certificado, ou informação obtida a partir de certificados de 

calibração [23,29]. 

A terceira etapa consiste em quantificar ou estimar a dimensão dos componentes 

de incerteza, obtendo para cada componente uma incerteza padrão (u). 

Na quarta etapa o cálculo da incerteza combinada (uc) é feito através da 

composição quadrática das diferentes incertezas padrões, de acordo com a seguinte 

equação: 

 

  
     [∑

  

   

 

   

       ]

 

 

 

Onde:  

  
     = é a incerteza padrão combinada 

  

   
 = é o coeficiente de sensibilidade para os componentes de entrada xi 

u(xi) = é a incerteza padrão dos componentes de entrada xi 

 

Neste trabalho as incertezas padrões consideradas foram tratadas em termos de 

porcentagem, obedecendo recomendações do GUM.  

Na última etapa, a incerteza padrão combinada (uc) é multiplicada pelo fator de 

abrangência (k) de modo a obter a incerteza expandida. A finalidade de aplicar este 

fator é fornecer um intervalo em torno do resultado de uma medição com o qual se 

espera abranger uma grande fração da distribuição de valores que poderiam 

razoavelmente ser atribuídos ao mensurando. O fator de abrangência k está tipicamente 

na faixa de 2 a 3.  

 O fator de abrangência k deve sempre ser expressado para que a incerteza-

padrão da grandeza medida possa ser recuperada caso seja empregada no cálculo da 

(2.1) 



17 
 

incerteza-padrão combinada de outros resultados de medição que dependam dessa 

grandeza. Neste trabalho, adotou-se k igual a 2, que corresponde ao nível de confiança 

de cerca de 95%.   

 

 

2.4.3 Métodos Primários de Medição 

 

 

São chamados Métodos Primários de Medição (MPM), Métodos Absolutos ou 

Métodos Diretos, aqueles que a expressão do resultado final depende apenas da própria 

medida e conhecimento do tempo de medida. Esses métodos possuem as mais elevadas 

propriedades metrológicas, e seus resultados são aceitos sem referência a um padrão ou 

grandeza sob medição. Outras características são a demanda por tempo de realização 

considerável, exigem pessoal capacitado, utilizam sofisticados sistemas de medição e 

requerem técnicas especiais de preparação de fontes radioativas. As medições realizadas 

por métodos primários podem ser totalmente descritas e compreendidas, e as incertezas 

são estimadas em termos de unidades do Sistema Internacional de Unidades (SI) [30].  

Os métodos absolutos de medição da grandeza Atividade são utilizados para 

fornecer Padrões Primários de radionuclídeos, que serão empregados na calibração de 

sistemas de Métodos Relativos de Medições ou Indiretos. O Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) utiliza os métodos absolutos mais 

largamente utilizados como Coincidência, Anticoincidência e Contagem em 

Coincidência por Pico-Soma [31,32].  

O método de coincidência possibilita a obtenção de resultados altamente 

precisos sem o conhecimento dos parâmetros inerentes ao processo de desintegração ou 

do equipamento utilizado, porém é um método restrito a alguns casos especiais de 

decaimento radioativo [32]. Este é utilizado na determinação da atividade dos 

radionuclídeos que desintegram pela emissão simultânea de duas radiações distintas, 

como alfa-gama, beta-gama, captura eletrônica ou beta puros. O sistema de medição é 

composto por dois detectores, um para cada tipo de radiação emitida, que estão ligados 

à um módulo de detecção de eventos coincidentes detectados simultaneamente nos 

detectores.  

Para o cálculo da atividade de uma fonte pelo método de coincidência é 

necessária a determinação da eficiência dos detectores, e por isso se fazem necessárias 
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as correções de tempo morto, tempo de resolução, radiação de fundo, coincidências 

acidentais e decaimento [31,32].  

O método absoluto de Anticoincidência consiste de uma segunda opção do 

método de coincidência e são bastante similares. Aplica-se aos radionuclídeos que 

possuem estado meta-estável com a emissão de radiação gama retardada [34-36]. O que 

difere os dois métodos é que para gerar os resultados o método de anticoincidência 

utiliza as contagens oriundas do canal de coincidência sendo o resultado da subtração 

entre a radiação total gama e a taxa de contagem não correlacionada de beta com gama. 

Um fator favorável deste método é que ele não exige as correções que se fazem 

necessárias para o sistema de contagem em coincidência [37,38]. 

 

 

2.4.4 Métodos Indiretos de Medição 

 

 

Método Indireto de Medição ou Método Relativo são os que para serem 

empregados necessitam de uma calibração prévia contra padrões de referência. Os 

métodos indiretos mais empregados em metrologia de radionuclídeos são 

espectrometria gama com detector de germânio, espectrometria gama com detector de 

NaI(Tl), câmara de ionização tipo poço, detector proporcional 2π e espectrometria alfa 

com detector de barreira de superfície. Todos esses exigem, primeiramente, o 

conhecimento da eficiência de detecção do sistema, que pode ser determinada pelo uso 

de fontes radioativas calibradas por métodos absolutos [39].  

Neste trabalho, foi utilizado o método relativo do sistema de Câmara de 

Ionização Tipo Poço do LNMRI, que é a Câmara Padrão Secundário Nacional. O 

sistema está rastreado ao BIPM e é frequentemente calibrado contra soluções padrões 

certificadas pelos sistemas de medição absoluta do LNMRI.  

 

 

2.5 Câmara de Ionização Tipo Reentrante ou Tipo Poço  
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A Câmara de Ionização (CI) tipo reentrante, ou tipo poço, é um sistema de 

detecção 4π a gás, e seu princípio de funcionamento é a interação entre fótons emitidos 

por uma fonte radioativa e moléculas do gás. Neste sistema o mensurando é a Atividade 

de um radionuclídeo, a ser medida em bequerel (Bq) ou em seus múltiplos (kBq, MBq, 

GBq).  

Para medir a atividade de uma fonte radioativa na CI, uma fonte radioativa é 

posicionada no centro do poço do instrumento por um holder (suporte de fonte). A 

Figura 2.5 demonstra os principais componentes de uma CI. As fontes levadas à 

medição tem sua massa determinada em balanças de alta precisão, são de composição 

química conhecida e são colocadas em ampolas padronizadas.  Estas ampolas possuem 

variação mínima na espessura de suas paredes e apresentam baixo poder de atenuação 

dos fótons. Os volumes de distribuição das fontes nas ampolas são definidos e elas são 

fechadas com uso de uma chama [40].  

O processo de medição ocorre a partir da corrente de ionização gerada pelos 

efeitos da radiação, por isso, trata-se de um Método Indireto de Medição. Inicialmente, 

é mensurada a carga elétrica (em coulomb) produzida pelos íons gerados da ionização 

de moléculas do gás.  Dividindo-se esta carga elétrica pelo intervalo de tempo de coleta, 

obtém-se a Corrente (I) em ampére.  Em seguida, a corrente é convertida em Atividade, 

através da aplicação dos fatores de conversão dados em ampére/bequerel. Estes fatores 

de conversão, ou de calibração, são obtidos em procedimentos de calibração da câmara 

de ionização com o uso de soluções padrões de radionuclídeos previamente calibradas 

por sistemas primários ou absolutos. Esses são também chamados de padrões de 

atividade [40]. 

 

 

Figura 2.6: Esquema da Câmara de Ionização 
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Apenas fótons de raios X, ,  bremsstrahlung e partículas  com energias acima 

de poucos MeV, quando as paredes do arranjo são finas, conseguem atingir o volume 

sensível da CI preenchido pelo gás [41].  

Para gerar resultados em procedimentos de Calibração ou Comparação da 

Atividade de radionuclídeo é necessário corrigir as medições pela Lei do Decaimento 

(Equação 2.2) após a escolha de uma data e horário de referência.  

     
                                                       (2.2) 

Onde: 

A= atividade da fonte após decorrido tempo t 

A0= atividade da fonte inicial no tempo inicial to 

 = constante de decaimento radioativo que é igual a ln 2/t1/2 (t1/2 = tempo de 

meia-vida) 

Outra correção é necessária durante o tempo de contagem realizada aplicando-se 

a equação 2.3. 

    
   

        
 

Onde:  

fc = é o fator de correção da atividade durante o tempo de contagem 

 = constante de decaimento 

tc = tempo de contagem 

Após a CI ter sido calibrada para um dado radionuclídeo, esta encontra-se apta 

para disseminar a grandeza  Atividade.  E assim, pode ser empregada na preparação de 

fontes calibradas de radionuclídeos que serão enviadas aos usuários. Além disso, o 

sistema de câmara de ionização pode ser empregado em programas de comparação para 

gerar fatores de calibração de outros sistemas de medição que utilizam diferentes 

condições de geometria medições como, por exemplo, os Ativímetros. 

 

(2.3) 
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2.6 Ativímetros ou Calibradores de Dose 

 

 

Estes instrumentos são os mais utilizados em medicina nuclear para medição da 

Atividade de um radionuclídeo, durante a produção e a preparação de radiofármacos. 

Eles consistem de uma câmara de ionização tipo re-entrante ou tipo poço com eletrônica 

associada operando no modo corrente e permitindo leitura direta da Atividade 

(múltiplos da unidades do SI, o becquerel, ou submúltiplos da unidade curie que ainda e 

muito utilizada em Medicina Nuclear) [40]. A conversão de grandezas é feita para 

diferentes radionuclídeos pelo ajuste de potenciômetro, por aplicação de fatores de 

multiplicação ajustados eletronicamente, dentre outras maneiras.  

Os primeiros Ativímetros para aplicações em Medicina Nuclear foram criados e 

testado em 1951 por Sinclair e Newbery [42], em 1953 por Bullen [43] e em 1954 por 

Sinclair et al [44]. Estes cientistas determinaram números de calibração para o I-123, 

Na-24, Au-198, Fe-59 e Co-60 para medição da Atividade no Ativímetro. Com o 

crescente aumento do uso de radiofármacos, os Ativímetros foram se desenvolvendo 

para atender à demanda das medições de vários outros radionuclídeos, além de melhores 

eficiências de medição e modelos cada vez mais modernos de displays.  

A rotina de Produção de Radiofármacos e dos procedimentos de Medicina 

Nuclear exigem que medições de atividade sejam realizadas para uma grande variedade 

de geometrias o que pode gerar erros sistemáticos consideráveis de medição caso sejam 

usados os mesmos fatores de calibração para as medições realizadas com diferentes 

tipos de vials (frascos de vidro), volumes de medição, tipos de suporte de fonte etc.  

Para diminuir a incidência desses erros de medição, muitos trabalhos tem sido 

desenvolvidos para avaliar a influência das diversas condições de medição e determinar 

os fatores de correção de geometria.  

Schrader publicou em 1997 que devido ao uso de vials não padronizados com 

espessuras de parede maiores que 2 mm, fatores de correção de até 5% se fazem 

necessários para radionuclídeos que emitem fótons com energia acima de 100 keV. E 

para os radionuclídeos emissores de raios-X e γ de aproximadamente 30 keV, com altas 

probabilidades de emissão, essa correção é em torno de 25% como é caso do 
123

I e 
125

I  

[40].   
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Martins et. al. também constataram em 2012 que uma diferença de 22% para 

medições de quantidades iguais de Tl-201, em dois diferentes tipos de vials [45].  

Santos et al, em 2001, realizaram estudos com Tc-99m e Y-90, em que 

avaliaram a resposta dos Ativímetros frente à variação horizontal e vertical da posição 

de medição, influência do volume de distribuição do produto radioativo, constatando 

que os erros de medição podem contribuir com erros de leitura de até 5% [46].  

Estes trabalhos são apenas alguns exemplos para ilustrar a importância de avaliar 

alguns fatores geométricos, como forma de garantir melhor qualidade das medições de 

atividade realizadas em instrumentos empregados durante os processos de produção e 

utilização dos radiofármacos. 

 

 

2.7 Simulação por Monte Carlo  

 

 

O método Monte Carlo é uma ferramenta matemática comumente utilizada em 

diversos segmentos da ciência para simular problemas, principalmente quando a 

avaliação experimental não é trivial. Consiste de um método estatístico, no qual se 

utiliza uma sequência de números aleatórios para a realização da simulação. A primeira 

publicação abordando o Método Monte Carlo ocorreu em 1949 e em 2009 já havia 

atingido mais de 22.000 publicações. O aumento da utilização deste método também se 

deve ao grande avanço tecnológico nos computadores [47].  

Devido à grande utilização da ferramenta também surgiram vários códigos 

computacionais e alguns com aplicações específicas para determinadas áreas de 

pesquisa. Os códigos mais conhecidos na área nuclear são: EGSA, MCNP, GEANT e 

PENELOPE.  

A demanda pela padronização dos radionuclídeos nas mais variadas condições 

de geometria tem contribuído para que a ferramenta de Simulação por Monte Carlo seja 

cada vez mais empregada para determinar fatores de correção e posições “ideais” das 

medições em diferentes energias. Este é um grande recurso principalmente quando se 

trata de radionuclídeos com esquemas de decaimento complexos [48].   Os códigos 
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produzem resultados teóricos de Energia Depositada gerada na ionização do gás que 

preenche a câmara e esta grandeza pode ser utilizada em analogia, por exemplo, às 

medidas de corrente de uma câmara de ionização. É importante que os resultados 

simulados sejam acompanhados de medidas experimentais capazes de confirmar que o 

modelo será usado corretamente. 

Vários trabalhos utilizando a ferramenta de Simulação por Monte Carlo com 

Câmaras de Ionização como, por exemplo, determinação de fatores de correção, curvas 

de eficiência e influência de fatores geométricos na medição da atividade realizados por 

Olsovcová et al [49,50] e Suzuki et al [51].  

 

2.8 Rastreabilidade de Medições de Atividade em Medicina Nuclear 

 

 

Ao empregar um procedimento de Medicina Nuclear é fundamental que as doses 

de radiação envolvidas estejam na faixa em que se tenha o máximo de eficiência do 

procedimento que não comprometa a saúde e segurança do paciente, e com um mínimo 

de efeitos colaterais. Portanto, é necessário que se tenha o conhecimento exato e preciso 

das doses de radiação a serem utilizadas.  

Procedimentos que envolvem uso de radiofármacos apresentam restrições para 

determinar as doses de radiação recebidas pelos pacientes de forma direta, já que as 

fontes radioativas não seladas estão internas ao corpo. Isto não permite que as doses 

sejam calculadas como nas outras técnicas que utilizam fontes seladas de braquiterapia 

ou feixes externos (radioterapia, tomografia computadorizada e feixes de raios-x). Além 

disso, fatores particulares do metabolismo dos indivíduos também influenciam na 

distribuição dos radiofármacos no organismo e no cálculo da dose [52]. No entanto, ao 

invés do cálculo de dose nos tumores, tecidos e órgãos, a grandeza a ser mensurada para 

conhecimento das doses de radiação é a Atividade do Radionuclídeo presente nas 

frações de radiofármacos. Conhecendo o valor desta grandeza, as doses de radiação nos 

tumores e órgãos são estimadas, de acordo com estudos prévios de biodistribuição e 

modelos de cálculo de doses. Pode-se, então, perceber a importância de fornecer 

medições de Atividade com alto grau de confiabilidade e exatidão quando os 

radiofármacos estão sendo preparados para administração em pacientes, ou seja, há a 

necessidade de dispor de padrões para prover rastreabilidade à essas medições. 
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No cenário da Radiofarmácia Industrial, Rastreabilidade e Garantia da 

Qualidade da Medição também são fatores importantes de um Sistema de Garantia da 

Qualidade abrangente que controla todos os processos de uma instalação. É facilmente 

percebida a importância da rastreabilidade das medições de Atividade dentre os 

requisitos regulatórios que incidem sobre processos envolvidos na produção de 

radiofármacos. Um exemplo, é a exigência que cabe aos Centros Produtores de 

Radiofármacos de garantir exatidão das medições do teor de Atividade (concentração de 

atividade por unidade de volume), já que existe uma faixa especificada para os 

produtos. As especificações são encontradas nas monografias publicadas pelas 

Farmacopéias Europeia e Americana [53,54].  

A mensuração da Atividade é um dos processos importantes a serem controlados 

durante as etapas de obtenção e utilização dos radiofármacos. Logo, os instrumentos 

empregados para as medições devem ser calibrados periodicamente contra padrões de 

Atividade para prover rastreabilidade metrológica às medições de forma que os 

resultados sejam fornecidos com maior confiabilidade e com a maior exatidão possível.  

A rastreabilidade metrológica é definida como a “propriedade do resultado de 

uma medição ou do valor de um padrão estar relacionado a referências estabelecidas, 

geralmente padrões nacionais ou internacionais, por intermédio de uma cadeia contínua 

de comparações, todas tendo incertezas estabelecidas” [23].   

A única forma de garantir medições de Atividade exatas e precisas é mantendo-

as rastreadas aos padrões nacionais e internacionais através da cadeia contínua de 

comparações. A cadeia de rastreabilidade para medições de radioatividade em Medicina 

Nuclear está demonstrada na Figura 2.7. As metodologias adotadas para prover 

rastreabilidade aos usuários finais variam de um país para o outro. Pela Figura 2.7 

percebe-se que os Institutos Nacionais de Metrologia (INMs) podem interagir 

diretamente com produtores de radionuclídeos, produtores de radiofármacos e com as 

clínicas. E assim as medições são rastreadas aos padrões internacionais disseminados 

pelo Bureau Internacional des Poids et Mesures (BIPM), que é a autoridade máxima e 

está no topo da cadeia de rastreabilidade [52].   

A prática de medicina nuclear no país é regulamentada pelas normas 

estabelecidas pela ANVISA, que dentre muitos outros, estabelece requisitos aos 

instrumentos de medição de Atividade (Ativímetros). Os Laboratórios Nacionais de 

Metrologia, ou laboratórios a estes rastreados, devem ter o compromisso de fornecer 

padrões de atividade adequados a fim de garantir a qualidade das medições de atividade 

para os Centros Produtores de Radiofármacos e Serviços de Medicina Nuclear, que 
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devido a pouca disponibilidade de Laboratórios Padrão Secundário, interagem 

diretamente com o Laboratório Nacional de Metrologia, o LNMRI. 

Para disseminar os padrões e avaliar o desempenho dos Ativímetros usados em 

MN, é prática comum no Brasil o estabelecimento de Programas de Comparação entre 

os SMN e o LNMRI. Um grande número de trabalhos desta natureza já foram 

publicados, para diversos radionuclídeos e em diferentes condições de geometria 

[55,56]. Embora esses programas estejam em prática desde 1998, os CPR não eram 

participantes dos programas. 

 

 

 

Figura 2.7: Cadeia de Rastreabilidade para medições de radioatividade em Medicina Nuclear 

 

 

2.9 Ensaios de Proficiência para Avaliação de Desempenho  

 

 

Os Ensaios de Proficiência envolvem o estabelecimento de programas de 

comparação interlaboratorial com a finalidade de avaliar o desempenho do(s) 

laboratório(s) participante contra critérios preestabelecidos [57]. Estes programas estão 
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cada vez mais comuns no campo da metrologia nacional e internacional. Segundo a 

norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 de 2011, alguns de seus principais propósitos são: 

1- Avaliação do desempenho do laboratório para ensaios ou medições 

específicas, com monitoramento contínuo do laboratório; 

2- Identificação de problemas no sistema e na metodologia de medição 

adotados e busca por ações corretivas e de melhoria;  

3- Estabelecimento de efetividade e comparabilidade de métodos de ensaio ou 

métodos de medição; e  

4- Provimento de confiança adicional aos resultados fornecidos pelos 

laboratórios aos seus clientes. 

A demonstração do bom desempenho de um laboratório tem importância não 

apenas para seus clientes. Também existe a necessidade de demonstração de confiança 

aos órgãos regulamentadores, organismos de acreditação e outras organizações que 

especificam requisitos para laboratórios. No caso dos centros produtores de 

radiofármacos a RDC-63 exige que todos os equipamentos de medição empregados em 

etapas críticas do processo de produção e controle de qualidade dos radiofármacos 

estejam devidamente calibrados e qualificados. Dentre esses equipamentos estão os 

instrumentos utilizados para medição de atividade das doses de radiofármacos e os 

utilizados para Determinação da Meia-vida dos radionuclídeos [3]. 

Neste trabalho foi adotado o modelo para cálculo de estatística de desempenho 

da norma ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011, [57] para avaliação de desempenho dos 

Ativímetros utilizados na produção de radiofármacos do IEN. A metodologia adotada 

será mais detalhadamente descrita no capítulo 3. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Introdução 

 

 

A produção de radiofármacos exige níveis elevados de atividade de 

radionuclídeos e por isso todo o processo de obtenção e fracionamento ocorre dentro de 

células blindadas. A atividade dos radionuclídeos é a grandeza utilizada para quantificar 

as doses a serem enviadas aos Serviços de Medicina Nuclear. Os clientes solicitam o 

número de doses de radiofármacos em função da grandeza Atividade, por exemplo, uma 

dose de [
18

F]FDG corresponde a 370 MBq (10 mCi) para cada paciente que realizará o 

procedimento de diagnóstico. As atividades são mensuradas, conforme o solicitado, em 

equipamentos do tipo Ativímetros, que são Câmaras de Ionização do tipo Reentrante ou 

tipo Poço. 

 O laboratório de Produção de Radiofármacos do IEN dispõe de dois modelos 

diferentes de Ativímetros, que estão ilustrados na Figura 3.1, ambos fornecidos pela 

Capintec [58]. São eles, CRC-712M e CRC-ULTRA, destinados à medição da atividade 

de I-123 (na forma de Iodeto de Sódio) e F-18 (na forma de FDG), respectivamente. 

 

 

 

Figura 3.1: (a) Ativímetro Capintec CRC 712M; (b) Ativímetro Capintec Ultra. 

 

(a) (b) 
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A operação das células ocorre pelo lado de fora, conforme mostrado na Figura 

3.2. Devido ao alto risco de contaminação cruzada, cada radiofármaco é produzido em 

células exclusivas. Os poços dos Ativímetros estão fixados no interior das células 

blindadas, e os displays de leitura da atividade estão do lado de fora da célula. Esta 

distribuição do ativímetro pode ser vista na Figura 3.2 e 3.3. 

 

 

Figura 3.2: Operação da Célula de Processamento de Radiofámaco no IEN. 

 

 

Figura 3.3: Arranjo de Instalação do Ativímetro da célula do 18FDG no laboratório de Produção de 

Radiofármacos. 
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A Capintec fornece um suporte de acrílico que está ilustrado na Figura 3.4. Este 

é destinado a acomodar frascos ou seringas (fontes) para que, de forma remota, as 

amostras de radiofármaco sejam levadas ao poço do ativímetro e tenham suas atividades 

mensuradas. Porém, como se deve impedir a exposição direta dos operadores, o suporte 

fornecido pela Capintec não é utilizado. Para medir a atividade, uma garra de aço 

controlada por um sistema pneumático é acionada para levar os frascos contendo as 

doses do carrossel ao interior do poço do ativímetro. A garra de aço funciona, então, 

como um suporte de amostra durante a medição, em substituição ao suporte de acrílico 

fornecido pelo fabricante. Após o registro da atividade, a garra é novamente acionada 

para deixar o poço e o frasco é colocado novamente no carrossel de distribuição que 

está ilustrado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.4: : Suporte de acrílico fornecido pela Capintec para medição de atividade em seringas e frascos. 

 

 

Figura 3.5: Carrossel de frascos para fracionamento de radiofármacos. 
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O sistema automatizado representa uma particularidade às medições de atividade 

do SERAD-IEN, já que o material que compõe a garra (aço) pode absorver os fótons 

liberados pelas amostras, fazendo com que parte deles não interaja com o gás 

distribuído no volume sensível do ativímetro. Se ocorrem menos interações com o 

volume sensível, a corrente produzida deve ser menor para uma dada calibração do 

ativímetro, comprometendo assim a exatidão das medições. Neste caso, as medições não 

estariam sendo realizadas na geometria de maior eficiência de medição da câmara. E se 

não for possível modificar a posição de medição, deslocando a garra de aço para outras 

regiões, seria necessária uma nova calibração do ativímetro ajustando-se a corrente 

produzida para obter valores de atividade com maior exatidão. A garra de aço, utilizada 

no sistema de medição, está ilustrada na Figura 3.6.  

 

Figura 3.6: Garra de aço utilizada para medição da atividade. 

 

O fracionamento dos radiofármacos é realizado através da grandeza volume.   

Para isto, utiliza-se um aliquotador de volume automático, modelo microlab 50, 

fornecido pela Hamilton. O aliquotador de volume está ilustrado na Figura 3.7 e 

consiste de uma seringa localizada no interior da célula quente; e encontra-se ligada ao 

vial principal que recolhe todo o produto final sintetizado. O operador aciona a seringa 

pelo display, localizado fora da célula, para que todo o produto obtido no vial 

anteriormente seja transferido para a seringa. A partir da concentração da atividade por 

volume do produto final, os volumes são digitados no display para que sejam 

dispensados da seringa para os frascos de vidro que são enviados aos clientes e para os 

frascos que recolhem amostras para os ensaios de controle de qualidade. Os 

radiofármacos são enviados aos clientes em frascos de vidro, chamados comumente de 
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frasco de penicilina ou frasco ampola (Figura 3.8), sendo estas componentes das 

geometrias de medição da atividade. 

 

Figura 3.7: Aliquotador Automático de Volume usado no fracionamento de Radiofármacos. 

 

 

Figura 3.8: Frascos de Vidro Utilizados na comercialização dos radiofármacos no IEN (Geometria de 

Medição). 

  

Para alcançar os objetivos propostos, este trabalho foi dividido em cinco etapas, 

onde cada uma delas terá sua metodologia descrita nos itens a seguir. Estas etapas 

consistiram de:  

- obtenção da geometria de medição ideal por simulação Monte Carlo no código 

MCNP-5 [59], considerando as particularidades do sistema automatizado utilizado nas 

células quentes para medição da atividade do I-123 ([
123

I]NaI – ultra puro) e F-18 

([
18

F]FDG);  
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- comparação dos resultados obtidos nas simulações com medições 

experimentais utilizando os Ativímetros das células quentes de fracionamento de 

radiofármacos;  

- comparação de medições de atividade dos radionuclídeos com o LNMRI para 

obter a rastreabilidade (equivalência metrológica) dos resultados em doses de 

radiofármaco. A comparação com o valor designado será estabelecida para o mesmo 

frasco onde o radiofármaco é enviado aos SMN´s; [55,56] 

- avaliação dos componentes de incerteza inerente aos sistemas de medição. [29] 

- avaliação de desempenhos dos Ativímetros do sistema de produção de 

radiofármacos do IEN, baseado em requisitos para ensaio de proficiência de avaliação 

de desempenho para resultados quantitativos [57]. 

 

 

3.2 Simulação no código de Monte Carlo MCNP-5 dos sistemas de medição 

de atividade utilizados no SERAD-IEN  

 

 

Diante do fato de o sistema adotado pelo SERAD-IEN realizar suas medições 

em condições diferentes das recomendadas pelo fabricante, caberia avaliar se o 

posicionamento dos frascos no interior do poço do ativímetro é o mais adequado 

considerando toda a geometria de medição. Para isto, foi feita uma análise da região de 

maior sensibilidade do ativímetro a fim de obter as posições ideais de medição 

considerando as condições particulares do sistema de medição adotado pelo SERAD-

IEN. A metodologia adotada para esta análise utilizou a ferramenta de simulação por 

Monte Carlo no código MCNP-5 [59], e a medição de atividade da fonte foi simulada 

em diferentes posições no eixo vertical do poço para as energias correspondentes dos 

radionuclídeos.  

Para que se obtenham resultados mais exatos por simulação, é fundamental que 

a modelagem represente a realidade do arranjo experimental. O arranjo interno dos 

Ativímetros era desconhecido inicialmente, pois tratava-se de segredo industrial do 

fabricante. No entanto, para obter as dimensões dos compartimentos internos do 

ativímetro, um instrumento que se encontrava inutilizado, modelo CRC-712 da 

Capintec, foi doado pelo SERAD- IEN e aqui utilizado. Este foi desmontado até a 
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carcaça da câmara de ionização, e as outras camadas que constituem o ativímetro foram 

separadas. Assim, foi possível obter as dimensões do seu arranjo interno. A Figura 3.9 

contém os compartimentos do ativímetro que foram separados após a sua desmontagem. 

Um corte de uma secção reta foi feito na carcaça da câmara de ionização e está 

ilustrado na Figura 3.10. A carcaça da câmara de ionização e o eletrodo são de alumínio, 

e esta carcaça é envolvida por uma blindagem de chumbo. O poço da câmara de 

ionização contém uma camada protetora de acrílico a fim de impedir que haja 

contaminação no poço da câmara. As dimensões desses compartimentos foram 

determinadas com paquímetro calibrado e utilizadas para modelagem do arranjo interno 

do ativímetro. Além das dimensões especificadas para o ativímetro, foram modelados os 

materiais e dimensões do frasco de vidro onde a solução radioativa é acomodada, além 

da garra de aço que sustenta o frasco durante a medição. As Figuras constantes no 

Apêndice A contém as dimensões da câmara de ionização, das camadas que compõem o 

arranjo interno do ativímetro e da garra de aço.  

A pressão do gás que constitui o volume sensível da câmara (argônio) foi obtida 

no manual de operação do ativímetro Capintec 712 R e Capintec Ultra, e as densidades 

dos materiais foram retiradas do Compendium of Material Composition Data for 

Radiation Transport Modeling [60]. A modelagem obtida do sistema de medição está 

ilustrada na Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.9: Ativímetro desmontado e seus compartimentos internos. 
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Figura 3.10: Carcaça da câmara de ionização do modelo de  ativímetro Capintec CRC-712R e CRC-ultra. 

 

 

Figura 3.11: Modelagem no código MCNP-5 do ativímetro com a fonte acondicionada no frasco de 

vidro sendo sustentado pela garra de aço. 

 

 

3.3 Simulação das Medições com Iodo-123 (E = 159 keV) e Flúor-18 (E = 

511 keV) no Ativímetro 

 

 

Como já mencionado no capítulo anterior, ao posicionar uma fonte no interior 

do poço do ativímetro, os fótons emitidos sofrem considerável atenuação de sua energia 

depositada depositada antes de antigirem o volume sensível. Esta atenuação se deve à 
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interação dos fótons com o solvente de dissolução da fonte, com as paredes de vidro, 

com o suporte da fonte (neste caso a garra de aço) e com as camadas que estão no meio 

da trajetória para a região sensível.  Porém, é possível encontrar, no interior do poço, 

uma região de posicionamento da fonte em que há maior sensibilidade para a medição 

da atividade. Nesta posição os efeitos de atenuação são minimizados e existe maior 

probabilidade de interação dos fótons com o gás. Consequentemente, é produzido maior 

número de pares de íons, gerando maior corrente de ionização e obtêm-se valores de 

atividade mais próximos do real.  

A modelagem descrita no item 3.1.1 foi utilizada na simulação no código 

MCNP-5, para determinação da região de maior sensibilidade no interior do poço do 

ativímetro.  A reprodução do ativímetro na modelagem junto à garra de aço sustentando 

o frasco de vidro representa as reais condições de medição realizadas nas células de 

processamento de radiofármacos no IEN.   

O procedimento adotado para a simulação foi posicionar o conjunto garra-fonte 

em diferentes posições ao longo do poço do ativímetro, mantendo-se o arranjo do 

ativímetro constante e variando apenas a profundidade da fonte sustentada pela garra ao 

longo do eixo axial. Esta simulação foi realizada separadamente para as principais 

energias do I-123 (159 keV) e F-18 (511 keV), os dois radionuclídeos produzidos no 

IEN.  

O poço do ativímetro, revestido pelo um suporte de acrílico, tem profundidade 

de 26,55 cm. As posições escolhidas para simulação foram em 14 pontos diferentes em 

relação à distância do fundo do poço. No caso do I-123 iniciou-se para 1cm de distância 

entre a fonte e o fundo do poço, e as posições com incrementos de 1 cm também foram 

simuladas, sendo o último posicionamento à distância de 15 cm do fundo. Para avaliar a 

condição de medição em diferentes posições ao longo da profundidade do poço, os 

inputs da simulação foram criados apenas modificando-se os planos horizontais da garra 

de aço, do frasco e da solução radioativa na modelagem. As simulações com F-18 foram 

iniciadas com uma distância de 1 mm do fundo do poço, pois este radionuclídeo é 

comercializado em um frasco maior que o do I-123. Os incrementos nas posições ao 

longo do poço também foram de 1 cm, e a última posição avaliada foi à uma distância 

de 14,1 cm do fundo do poço.   

Os cálculos da simulação geram resultados em termos de energia depositada, 

que são fornecidos para diferentes faixas de energia. Esses valores foram somados e, 

assim, obteve-se o valor de energia total depositada para cada posicionamento 
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calculado. Considerou-se que, para cada radionuclídeo, a posição que apresentou maior 

valor de energia total depositada era a região de maior sensibilidade. Ou seja, 

encontrou-se a geometria ideal para medição da atividade do I-123 e medição do F-18 

no ativímetro modelado para o sistema de medição. 

 

 

3.4 Comparação dos Resultados Obtidos por Simulação com Medidas 

Experimentais  

 

 

Para validar os resultados obtidos na simulação, obtiveram-se medidas 

experimentais nos Ativímetros utilizados para medição de I-123 e F-18. Utilizou-se uma 

garra de aço conectada a um suporte metálico que permitia variar verticalmente a 

posição no interior do poço de acrílico em relação à garra junto à fonte radioativa 

acomodada no frasco de vidro. Este sistema foi utilizado para determinar 

experimentalmente a região de maior sensibilidade dos Ativímetros para as energias 

principais do I-123 e F-18. Os Ativímetros utilizados para os respectivos radionuclídeos 

avaliados estavam localizados nas células de processamento do [
123

I]NaI e 
18

F[FDG]. O 

sistema experimental está ilustrado na Figura 3.12 e as atividades das fontes em cada 

posição foram registradas e corrigidas devido ao decaimento na data de referência.  

As posições foram ajustadas em relação à distância do fundo do poço de acrílico, 

onde a primeira posição foi 0 cm (fonte encostando no fundo) e com incrementos de 1 

cm, a atividade foi medida até a posição de 14 cm de distância do fundo do poço. As 

marcações das posições foram feitas no suporte metálico que sustentava a garra de aço. 

As fontes utilizadas foram de 
123

I na forma de NaI e de 
18

F na forma de FDG, ambos 

produzidos no laboratório de produção de radiofármacos do IEN. 
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Figura 3.12: Esquema experimental utilizado para medição de atividade de radionuclídeos em 

posições verticais variáveis ao longo do poço do ativímetro. 

 

 

3.5 Testes Preliminares à Comparação 

 

 

Uma avaliação preliminar dos Ativímetros utilizados nos sistemas de medição 

de I-123 e F-18, bem como a integridade das amostras destes radionuclídeos, foi 

realizada separadamente para cada sistema. O objetivo de realizá-los foi detectar 

possíveis problemas relacionados ao funcionamento do equipamento ou às 

características da amostra, que pudessem comprometer os resultados da Comparação 

com LNMRI. Os testes realizados estão listados a seguir. 

 

 

3.5.1 Impurezas Radionuclídicas 

 

 

A medição da Atividade da fonte pode ter seu resultado final fortemente 

influenciado pela Atividade de impurezas radionuclídicas caso estejam presentes em 

níveis consideráveis. Portanto esta análise prévia da integridade das fontes se faz 

necessária para garantir que os resultados de atividades encontrados provenham quase 

que exclusivamente dos radionuclídeos em questão.    



38 
 

As impurezas radionuclídicas presentes no radiofármaco [
123

I]NaI e [
18

F]FDG 

são analisadas para todos os lotes produzidos para comercialização no SERAD-IEN. 

Esta análise faz parte da série dos ensaios de rotina que se aplicam ao Controle de 

Qualidade dos Radiofármacos. Os critérios de aceitação para níveis de impurezas 

adotados pelo SERAD-IEN são os mesmos da Farmacopéia Americana (USP) que 

recomenda um limite máximo de 10% de impurezas radionuclídicas para o 

radiofármacos [
123

I]NaI  e 0,5% para o [
18

F]FDG, na data de referência.  

A análise é realizada por Espectrometria Gama utilizando-se um detector de 

Germânio Hiperpuro (HPGe) Canberra associado ao sistema de aquisição multicanal 

Ortec DSPEC Jr. 2.0. 

 

 

3.5.2 Controle de Qualidade Segundo a Norma CNEN NN. 3.05 

 

 

Esta norma sugere que sejam avaliadas a exatidão, precisão e reprodutibilidade 

das medições realizadas em Ativímetros, utilizando fontes calibradas de radionuclídeos 

de meia-vida longa. Os limites aceitáveis para estes parâmetros são 10%, 5% e 5%, 

respectivamente. Foram utilizadas fontes calibradas de Co-60, Ba-133 e Cs-137 [61]. 

 

 

3.5.3 Teste de Linearidade da Corrente / Atividade 

 

 

Este teste também é recomendado pela Norma CNEN N.N. 3.05, sendo o limite 

de desvio aceitável de 20% entre atividade experimental registrada e a atividade teórica 

calculada pela lei do decaimento. Para a avaliação deste requisito utilizou-se, para o 

ativímetro do sistema de produção de [
123

I]NaI,  uma fonte de I-123, produzida no 

SERAD-IEN, na forma de Iodeto de Sódio [
123

I]NaI, com atividade inicial de 832,5 

MBq. A atividade desta fonte foi registrada até que, em função de seu decaimento, seu 

valor atingisse 48,47 MBq. Já a fonte de F-18 estava na forma de [
18

F]FDG, também 
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produzida no SERAD-IEN, e o intervalo de atividade analisado foi de 1739 MBq a 444 

MBq. 

 

 

3.5.4 Estabilidade a Longo Prazo  

 

 

Esta é avaliada pela comparação da atividade experimental de uma fonte 

calibrada de Cs-137, devendo apresentar um desvio máximo de 5% em relação à 

atividade teórica. A fonte utilizada foi fornecida pelo LNMRI em solução, na mesma 

geometria de frasco com interior cônico fornecido pelo SERAD-IEN. Esta geometria é 

semelhante a uma fonte sólida puntiforme. O certificado de calibração da fonte 

encontra-se no Anexo A. 

Os testes preliminares relacionados aos Ativímetros são de responsabilidade dos 

usuários dos equipamentos e a sua execução possibilita realizar um controle interno do 

funcionamento dos instrumentos. Após demonstrar que os resultados obtidos nos testes 

preliminares estão dentro dos limites aceitáveis, pôde-se dar início ao procedimento de 

comparação para prover rastreabilidade metrológica às medições realizadas nos 

Ativímetros do SERAD-IEN. 

 

 

3.6 Obtenção de Rastreabilidade das Medições de Atividade dos 

Radionuclídeos Através de Comparação com LNMRI 

 

  

Foram especificadas as geometrias das amostras a serem adotadas na 

comparação bem como as técnicas de medições a serem empregadas pelo LNMRI que 

forneceriam os valores de referência de atividade dos radionuclídeos. 

 

 

3.6.1 Metodologia da Comparação 
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 A geometria de frascos usada para estabelecer a comparação foram os 

frascos utilizados pelo IEN para comercialização dos radiofármacos que estão ilustrados 

na Figura 3.8. As dimensões dos frascos estão especificadas na Tabela 3.1 

 

Tabela 3.1: Dimensões dos frascos utilizados para acondicionamento dos radiofármacos  produzidos 

no SERAD_IEN. 

o  
Frascos 

Altura  

(mm) 

Diâmetro 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

o  [
18

F]FDG  57,52 25,98 1,2 

o  [
123

I]NaI  36,64 20,44 1,0 

o  

   

 

 

 Para o procedimento de comparação com LNMRI, estes frascos são 

identificados, tampados com rolha de borracha e pesados ainda vazios na balança do 

LNMRI para medição precisa de suas massas. Estes mesmos frascos são usados na 

célula de fracionamento específica para recolher uma quantidade definida de F-18 ou I-

123.    

 A atividade das fontes é primeiramente mensurada nos Ativímetros 

utilizados no serviço de radiofármacos do IEN, na geometria utilizada na 

comercialização do radiofármaco (frasco Tipo 1) 

 Em seguida, as mesmas amostras foram enviadas ao LNMRI. 

 No LNMRI, a primeira medição da atividade foi realizada no ativímetro 

Capintec modelo CRC-15R. Este instrumento está rastreado às câmaras padrão 

secundário CENTRONIC IG11 e IG12.  

 A geometria de medição no ativímetro foi mantida (frasco Tipo 1 ou 

10R) para garantir a qualidade da medição, já que é a mesma geometria utilizada pelo 

IEN. 

 Por fim, a atividade da amostra também foi determinada nas câmaras de 

ionização padrão secundário CENTRONIC IG11 e IG12 do LNMRI. Para isto, a 

amostra foi transferida para geometria de Ampola Padrão LNMRI em volume total de 

2,6 mL. 

As medições de atividade obtidas nos instrumentos Capintec CRC-15R e 

Centronic IG12, ambos do LNMRI, foram considerados valores de referência. O 

desempenho dos ativímetros do IEN Capintec 712M e Capintec ULTRA, para as 

medições do I-123 e F-18, respectivamente, foi avaliado comparando tais medições ao 
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resultado obtido no Capintec 15R do LNMRI. Já os fatores de correção para ser 

aplicado às medições de atividade destes radionuclídeos, nestes mesmos ativímetros,foi 

gerado por comparação com resultados da Câmara de Ionização Padrão Secundário 

Centronic IG12 do LNMRI. O fator de correção foi calculado como a razão 

demonstrada pela equação 3.1: 

   
    

            
 

Onde: 

AIEN = atividade fornecida pelos ativímetros do IEN Capintec CRC 712 ou 

Capintec ULTRA 

A IG12-LNMRI = atividade fornecida pela câmara de ionização IG 12 padrão 

secundário do LNMRI 

 

 

3.6.2 Procedimento de Comparação das Medições de atividade entre 

LNMRI e CPR 

 

 

 3.6.2.1 Definição da amostra 

 

 

 As amostras foram fornecidas em frasco Tipo 1 (10R), que foram previamente 

pesado junto com a rolha de vedação de borracha. A balança utilizada foi a 

modelo MT-5, de quatro casas decimais, localizada no laboratório de preparação 

de fontes do LNMRI. 

 As especificações das amostras de I-123 e F-18 estão organizadas na Tabela 3.2. 

 

(3.1) 
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Tabela 3.2: Especificação das amostras utilizadas na comparação. 

o  

Amostra Forma Química 
Volume  

(mL) 

Massa  

(g) 

Faixa de 

Atividade 

(mCi) 

o  

o  F-18 FDG 5,0 5,65550 5,9 o  

o  I-123 NaI 2,6 2,76120 10,3 o  

o   

 

  

 

 

 

Registrou-se o valor do background antes de dividir o volume de amostra em 

alíquotas. 

 

 

 3.6.2.2 Medição de Atividade no Ativímetro do Centro Produtor 

 

 

 Foram realizadas cinco medições da atividade da amostra de cada 

radionuclídeo, removendo-se o frasco do poço a cada medição. A remoção do frasco 

tem o objetivo de inserir na medição os erros devido ao pequeno deslocamento radial da 

fonte do centro do poço. 

 Os respectivos horários de cada medição foram registrados, e foram 

obtidos pelo relógio sincronizado com o Observatório Nacional. 

 Expediu-se o frasco da célula de fracionamento e a amostra foi enviada 

ao LNMRI em blindagem de chumbo. 

 Anotou-se, novamente, o valor do Background. 

 As atividades medidas foram informadas ao LNMRI para realizar a 

comparação com as atividades de referência (padrão). 

 

 

 3.6.2.3 Medição da Atividade no Ativímetro CRC-15R do LNMRI 
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  Cinco medições da atividade foram obtidas no Ativímetro CRC-15R, 

registrando-se as respectivas datas e horários sincronizados com o Observatório 

Nacional.   

 Corrigiu-se a Atividade para a data de referência pré-estabelecida. 

 

 

 3.6.2.4 Rastreabilidade das Medições no Ativímetro CRC-15R ao 

Padrão Secundário CENTRONIC IG 11 e CENTRONIC IG 12  

 

 

 A medição da atividade, no sistema padrão secundário, segue o 

procedimento específico listado no Manual de procedimentos do IRD sob o código 

PE1A-010 – “Calibração de soluções radioativas utilizando um sistema de câmara de 

ionização, tipo poço ou reentrante”. 

 Por fim, o Serviço de Produção de Radiofármacos do IEN recebeu o 

resultado do desempenho do seu instrumento através de um certificado contendo um 

fator de correção para ser aplicado nas próximas medições. O procedimento de obtenção 

do fator de correção deve ser repetido em intervalo a ser definido. 

  

  

3.7 Avaliação das Incertezas 

 

 

As incertezas foram avaliadas segundo o GUM [29], e foram tratadas como 

incerteza padrão com um fator de abrangência k=2, que fornece nível de confiança igual 

a 95%. As principais fontes de incertezas consideradas para a medição da atividade nos 

Ativímetros dos sistemas do Laboratório de Produção de Radiofármacos do IEN foram: 

 Desvio Padrão da série estatística de medições nos ativímetro CRC 712R 

e CRC-ULTRA; 
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 Incerteza devido à radiação de fundo; 

 Incerteza no volume; 

 Desvio entre atividade teórica e atividade medida para a fonte padrão de 

Cs-137, usada para controle de estabilidade do ativímetro;  

 Incerteza da atividade de referência certificada pelo LNMRI; 

 Resolução do visor digital do ativímetro: 0,001 MBq ou 0,01 Ci;  

 Linearidade, expressada pela incerteza no decaimento da atividade de 

amostra de I-123 e F-18. Os resultados estão descritos nos itens 4.3.1.4 e 4.3.2.4. 

 

 

3.7.1 O desvio padrão da série estatística 

 

 

Foi considerado o desvio padrão da série de cinco medições da amostra, 

realizada nos Ativímetros do IEN. A cada nova medição a amostra era retirada do poço 

e aplicou-se as devidas correções do decaimento na série de medições.  

 

3.7.2 Incerteza devido à radiação de fundo 

 

 

Após a síntese dos radiofármacos, inicia-se o processo de fracionamento do 

produto final (Solução-mãe). Durante este processo, o produto final obtido fica 

distribuído entre o aliquotador e as linhas de transferência do produto em regiões 

próximas aos Ativímetros. Isto gera um nível mais elevado de radiação de fundo 

(background) e provoca uma interferência nas atividades das amostras fracionadas a 

serem mensuradas. Portanto, para as medições de atividade realizadas no ativímetro da 

célula de fracionamento deve-se considerar como fonte de incerteza a influência da 

radiação que provém da solução-mãe.  Neste trabalho foi realizada uma análise da 

radiação de fundo durante o processo de fracionamento dos radiofármacos em um dia 

típico de produção. O objetivo desta análise é verificar a interferência da radiação de 
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fundo devido à proximidade da solução-mãe aos Ativímetros durante o processo de 

fracionamento.  

Os valores de radiação de fundo foram, então, registrados desde o momento que 

a solução-mãe chegou à célula de fracionamento, após ter sido distribuída nas linhas de 

transferência, e a medida que cada amostra era expedida da célula.  

Dentre os dados coletados, relacionou-se o maior valor de radiação de fundo 

registrado ao menor valor de atividade dentre todas as amostras fracionadas no 

processo.  Calculou-se, então, conforme mostrado na relação, quanto o background 

representava em porcentagem da atividade desta menor amostra fracionada: 

 

Maior valor de BKG ------- x % 

Menor atividade fracionada ----- 100% 

                           x % = maior porcentagem possível de influência de BKG na atividade das 

amostras fracionadas a partir da solução-mãe 

 

Considerou-se então, conforme a Equação 3.1, que a incerteza devido ao 

background é composta pela combinação do desvio padrão das medidas de background 

(    ) mais a incerteza da influência da solução mãe (   
 ) devido a sua proximidade 

ao ativímetro durante a medição da atividade das amostras fracionadas.    
  é dado pelo 

x calculado na equação 3.1.  

 

     √           
  

 

 

3.7.3 Estimativa da Incerteza no Volume 

 

 

Como já citado anteriormente neste capítulo, os aliquotadores automáticos de 

volume microlab 50 da Hamilton são utilizados no fracionamento das amostras de 

radiofármacos. Os aliquotadores de volume não estavam calibrados, e não seria possível 

obter as incertezas de volume, que é uma das fontes de incerteza que compõe a incerteza 

na medição da atividade. Para estimar a incerteza de volume, foi realizado um 

procedimento interno de calibração. A opção por realizar este procedimento deve-se ao 

fato de a sua retirada para execução da calibração ser inviável para o SERAD-IEN, já 

(3.1) 
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que o laboratório não dispõe de outros equipamentos para substituição. Caso o 

aliquotador fosse retirado, isto implicaria no não fornecimento de radiofármacos durante 

um período.  

Ao realizar o procedimento, determinaram-se os fatores de correção para 

diversos volumes que comtemplam a faixa usual de fracionamento dos radiofármacos e 

estimaram-se as incertezas de volume. O procedimento adotado foi baseado na 

comparação entre volume de água ajustado para ser dispensado pelo aliquotador (Va) e 

o volume real (Vr). Este último foi obtido medindo-se as massas dos volumes 

dispensados e dividindo-as pela densidade da água na temperatura do ambiente durante 

as medições. A faixa de volume avaliada foi 25 µL a 10.000 µL, com os seguintes 

intervalos: 

 De 25 µL a 100 µL, a cada 25 µL 

 De 100 µL a 1000 µL, a cada 250 µL 

 De 1.000 µL a 10.000 µL, a cada 2.500 µL 

Os frascos que acomodaram os volumes estavam devidamente limpos e secos, e 

foram pesados vazios em balança calibrada, fabricada pela Sartorius modelo BP221, 

com resolução de 0,1 miligramas. Levaram-se os frascos vazios ao aliquotador e 

ajustaram-se, no display do instrumento, os volumes a serem dispensados. Cada volume 

do intervalo analisado foi dispensado três vezes, em três frascos diferentes. Para cada 

frasco foram realizadas três medições da massa e estas foram subtraídas das médias das 

massas dos frascos vazios, obtendo-se as correspondentes massas de água dispensadas 

pelo aliquotador.  

Para obter a grandeza “Volume”, as massas foram divididas pelo valor da 

densidade da água à 20,9 
o
C (0,99806 g/mL), que foi a  temperatura registrada no 

laboratório durante a pesagem das amostras. Assim encontraram-se os volumes de água 

dispensados (volumes reais). Calculou-se a média e o desvio padrão dos volumes reais 

dispensados separadamente (massa/densidade), e atribuiu-se um fator de correção 

obtido pela razão entre volume ajustado no aliquotador e volume real. O fator de 

correção de volume foi registrado para cada faixa analisada, devendo ser posteriormente 

aplicado às medições de volume. As incertezas em relação a este fator foram obtidas 

pela composição quadrática das seguintes incertezas padrão: 
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 Desvio padrão da série estatística de medidas de massa; 

 Resolução do aliquotador digital: 0,1 % do volume da seringa (a 

capacidade da seringa utilizada é de 25.000 µL);  

 Resolução da balança digital; 

 Incerteza na temperatura fornecida pelo termoigrômetro calibrado; 

 Incerteza da calibração da balança para a faixa de massa avaliada; 

 Incerteza na densidade da água na temperatura das medições; 

 

 

3.7.4 Linearidade 

 

 

A incerteza na linearidade foi obtida pela comparação da atividade teórica e 

experimental de uma fonte de I-123, com atividade na faixa de 832,5 MBq a 48,5 MBq, 

medidas no ativímetro da célula de fracionamento do [
123

I]NaI. Para o ativímetro da 

célula de fracionamento do [
18

F]FDG utilizou-se uma fonte de F -18 com atividade 

inicial de 2208,9 MBq, até que esta decaísse à aproximadamente 74 MBq.  

O último registro da atividade da fonte de I-123 foi feito após um tempo 

decorrido de 3.290 minutos (aproximadamente 4 meias-vidas) em relação ao primeiro 

registro. Para obter o valor da incerteza na linearidade, calculou-se a média aritmética 

dos desvios percentuais entre atividade teórica e atividade experimental registrados no 

período de aproximadamente 2,5 meias-vidas. Este período foi escolhido, pois 

corresponde ao tempo máximo em que o radiofármaco marcado com I-123 pode estar 

sendo utilizado nos SMN. E para o F-18, o último valor de atividade foi registrado com 

um tempo de 509 minutos (aproximadamente 5 meias-vidas), e para obter a incerteza na 

linearidade, considerou-se todos os valores registrados do intervalo, de 0 a 1.942 

minutos, que também é um período estimado para o uso do [
18

F]FDG em pacientes.  

As outras fontes de incerteza do tipo B foram obtidas em manuais de 

equipamentos ou certificados de calibração e suas cópias encontram-se nos Anexos B e 
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C. Obteve-se a incerteza da atividade considerada como referência relatório de 

comparação emitido pelo LNMRI. 

 

 

3.8 Avaliação do desempenho dos Ativímetros 

 

 

O teste de proficiência para avaliação de desempenho dos Ativímetros foi 

aplicado aos resultados obtidos na comparação. O critério adotado foi o apresentado na 

norma ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011 Avaliação de Conformidade – Requisitos 

Gerais para Ensaios de Proficiência, para resultados quantitativos. O cálculo estatístico 

desta norma envolve a determinação do número En a fim de avaliar o desvio entre os 

resultados do usuário e do laboratório de referência, junto à suas respectivas incertezas. 

A equação abaixo demonstra como é calculado o número En.    

   
   

√      
        

 
                    (3.2) 

Onde:  

x = resultado do participante (SERAD-IEN) 

X= valor designado (LNMRI) 

Ulab= incerteza expandida obtida no SERAD-IEN 

Uref = incerteza expandida do valor designado fornecida pelo LNMRI 

 

O valor de x utilizado no cálculo foi obtido pelo produto do resultado da 

Atividade obtida no SERAD-IEN e o seu fator de calibração gerado na comparação para 

o Ativímetros do SERAD-IEN. E o valor designado (X) considerado, ou resultado de 

referência, foi o da atividade obtida no Ativímetro Capintec CRC-15R do LNMRI 

também multiplicada pelo seu fator de calibração. Esses fatores de calibração que 

multiplicam a atividade fornecida pelos Ativímetros, são os gerados pela comparação de 

resultados com a Câmara de Ionização Padrão Secundário Nacional do LNMRI. As 
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medições fornecidas pelo Ativímetro Capintec CRC-15R foram adotadas como 

referência para que fosse comparado o desempenho de instrumentos de mesma classe e 

porque este ativímetro é o Padrão de Trabalho rastreado à Câmara de Ionização Padrão 

Secundário Nacional do LNMRI. 

O desempenho é considerado satisfatório quando En ≤ 1, e quando En > 1 o 

desempenho é considerado insatisfatório. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo serão apresentados, primeiramente, os resultados obtidos nas 

simulações para determinação da geometria ideal de medição do sistema utilizado para 

os dois radionuclúdeos estudados, bem como as medições experimentais que os 

validaram.  Em seguida, serão descritos os resultados relacionados às comparações com 

LNMRI para cada radionuclídeo. Por fim, componentes de incertezas serão discutidos e 

tratados para, então, gerar a incerteza final das medições de atividade. 

 

 

4.1 Simulação no código de Monte Carlo MCNP-5 dos sistemas de medição 

de atividade utilizados no SERAD-IEN 

 

  

Os resultados obtidos por simulação dos sistemas de medição utilizado no 

SERAD-IEN para medição de atividade do I-123 e F-18 serão apresentados nos 

subitens a seguir. 

Para cada radionuclídeo estudado, a análise da geometria ideal de medição foi 

realizada através dos valores de energia total depositada, obtidos para os diferentes 

posicionamentos simulados. Os dados foram organizados em tabelas e gráficos, e o 

posicionamento que apresentou maior valor de energia total depositada foi considerado 

como ponto de operação ideal, sugerido pelos dados da simulação. Os posicionamentos 

ideais encontrados são sugeridos apenas para a geometria específica do sistema de 

medição modelado, ou seja, para as medições no ativímetro Capintec CRC 712M e CRC 

Ultra com os frascos especificados e utilizando uma garra de aço para sustentar o 

frasco. 

 

 

4.1.1 Simulação para medições com I-123  
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A Tabela 4.1 apresenta os valores de energia total depositada que foram obtidos 

para os diferentes posicionamentos simulados com uma fonte emitindo fótons de 159 

keV, equivalente à energia principal do I-123 (97% de emissão). O gráfico 

representando esses resultados está ilustrado na Figura 4.1.  

 

Tabela 4.1: Resultados da simulação obtidos para Iodo-123. 

Distância do Fundo do 

Poço  

(cm) 

Energia Total 

depositada  

(MeV) 

Normalização  

Incremento em 

relação à distância de 

1 cm  

(%) 

1 2,95E-04 0,951 - 

2 2,96E-04 0,954 0,32 

3 2,99E-04 0,961 1,12 

4 3,01E-04 0,968 1,85 

6 3,05E-04 0,983 3,42 

7 3,07E-04 0,989 4,03 

9 3,10E-04 0,997 4,90 

10 3,10E-04 0,999 5,13 

11 3,11E-04 1,000 5,21 

12 3,10E-04 0,998 5,05 

13 3,09E-04 0,996 4,81 

14 3,08E-04 0,992 4,35 

15 3,06E-04 0,985 3,66 

 

Os valores de energia depositada apresentados na Tabela 4.1 e o gráfico da 

Figura 4.1 mostram que a geometria ideal para medição de atividade do I-123 é 

alcançada ao posicionar o fundo do frasco de vidro (fonte) a uma distância em torno de 
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11 cm a partir do fundo do poço de acrílico. Para esta distância, obteve-se o maior valor 

de energia total depositada e, como mostra a Tabela 4.1, a maior porcentagem de 

aumento em relação à primeira posição analisada (1 cm).  

 

 

Figura 4.1: Resultados obtidos por simulação ilustrando o comportamento do ativímetro ao variar a distância 

da fonte ao fundo do poço de acrílico para energia do I-123. 

 

 

4.1.2 Simulação para medições com F-18  

 

 

A Tabela 4.2 fornece os dados de energia total depositada, obtidos por 

simulação, para os diferentes posicionamentos simulados ao longo do poço de acrílico e 

com a fonte emitindo fótons de 511 keV, que é a principal energia para F-18 (96,86%). 

Esses dados estão representados graficamente na Figura 4.1.  
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Tabela 4.2: Resultados da simulação obtidos para F-18. 

Distância do Fundo do 

Poço  

(cm) 

Energia Total 

depositada  

(MeV) 

Normalização 

Incremento em 

relação à distância de 

1 cm  

(%) 

0,1 2,4612E-04 0,9514 0,00 

1,1 2,4779E-04 0,9579 0,68 

2,1 2,4937E-04 0,9640 1,32 

3,1 2,5115E-04 0,9709 2,04 

4,1 2,5358E-04 0,9803 3,03 

5,1 2,5548E-04 0,9876 3,80 

6,1 2,5682E-04 0,9928 4,35 

7,1 2,5809E-04 0,9977 4,87 

8,1 2,5869E-04 1,0000 5,11 

9,1 2,5802E-04 0,9974 4,84 

10,1 2,5831E-04 0,9986 4,96 

11,1 2,5808E-04 0,9977 4,86 

12,1 2,5723E-04 0,9944 4,52 

13,1 2,5639E-04 0,9911 4,18 

14,1 2,5447E-04 0,9837 3,39 
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Figura 4.2: Resultados obtidos por simulação ilustrando o comportamento do ativímetro ao variar a distância 

da fonte ao fundo do poço de acrílico, para energia do F-18. 

 

De acordo com o gráfico da Figura 4.2 e com os resultados da simulação 

mostrados na Tabela 4.2, pode–se identificar que para a energia do F-18, a geometria 

ideal para medições da atividade é alcançada posicionando o frasco de vidro a cerca de 

8 centímetros de distância do fundo do poço de acrílico. Nesta posição obteve-se o 

maior valor de energia total depositada e maior porcentagem de aumento em relação à 

primeira posição simulada (frasco à 0,1 cm de distância do fundo do poço).  

 

 

4.2 Comparação dos Resultados Teóricos com Medições Experimentais 

 

 

Os resultados obtidos experimentalmente, que serão comparados com aqueles  

obtidos por simulação, serão descritos nos itens a seguir para medições com I-123 e F-

18. Os resultados experimentais foram adquiridos medindo-se diretamente a atividade 

das amostras dos radionuclídeos em diferentes posicionamentos da fonte ao longo do 

eixo vertical do poço do ativímetro. Caso os resultados experimentais estejam 
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concordando, pode-se adotar este posicionamento ideal para realização de medições de 

atividade no sistema do SERAD-IEN. 

As incertezas obtidas para valores de atividade foram estimadas em torno de 4%.  

 

 

4.2.1 Resultados para Medições com I-123 

 

 

A Tabela 4.3 apresenta as medições experimentais obtidas para amostra de Iodo-

123 e a Figura 4.6 apresenta graficamente os resultados relacionando posicionamento da 

fonte e valor de atividade medida. Os valores de atividade estão corrigidos em função 

da lei do decaimento para o horário da primeira medição à distância de 1 cm do fundo.  

As atividades de Iodo-123 apresentadas na Tabela 4.3 e a curva obtida no 

gráfico da Figura 4.3 indicam que, por dados experimentais, a geometria ideal de 

medição é obtida posicionando o frasco em torno de 10,56 centímetros de distância do 

fundo do poço de acrílico. Assim como na simulação, o resultado é aplicável apenas 

para medições de atividade do Iodo-123, com o frasco de vidro especificado (frasco 

ampola Tipo P), e utilizando a garra de aço como suporte da fonte. 

 

 

Figura 4.3: Resultados experimentais ilustrando o comportamento da Atividade em função da distância da 

fonte ao fundo do poço de acrílico, para uma amostra de Iodo-123. 
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Tabela 4.3: Resultados Experimentais obtidos na avaliação da geometria ideal de medição da atividade do do 

I-123. Atividades obtidas após tempo de contagem de 20 segundos e corrigidas para data de referência em 

16/08/2013 às 17:25 

Distância do 

fundo do 

poço (cm) 

Atividade 

medida 

(MBq) 

Data e Hora 
Atividade 

corrigida (MBq) 
Normalização 

Incremento em 

relação à 

distância de 1 cm 

(%) 

4,56 

5,56 

6,56 

7,56 

8,56 

9,56 

10,56 

11,56 

12,56 

13,56 

14,56 

15,56 

16,56 

17,56 

18,56 

19,56 

123,18 

124,66 

125,40 

126,14 

126,14 

126,14 

126,14 

125,77 

125,03 

124,29 

123,55 

122,81 

120,59 

119,48 

116,89 

113,19 

16/8/13 17:25 

16/8/13 17:26 

16/8/13 17:28 

16/8/13 17:29 

16/8/13 17:31 

16/8/13 17:32 

16/8/13 17:33 

16/8/13 17:35 

16/8/13 17:37 

16/8/13 17:39 

16/8/13 17:41 

16/8/13 17:42 

16/8/13 17:44 

16/8/13 17:45 

16/8/13 17:48 

16/8/13 17:50 

123,18 

124,77 

125,73 

126,59 

126,81 

126,92 

127,03 

126,88 

126,35 

125,82 

125,29 

124,65 

122,61 

121,59 

119,27 

115,69 

0,970 

0,982 

0,990 

0,997 

0,998 

0,999 

1,000 

0,999 

0,995 

0,991 

0,986 

0,981 

0,965 

0,957 

0,939 

0,911 

0 

1,29 

2,07 

2,76 

2,94 

3,03 

3,12 

3,00 

2,57 

2,14 

1,71 

1,19 

-0,46 

-1,29 

-3,18 

-6,08 
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 4.2.2 Resultados para Medições com Flúor-18 

 

 

A Tabela 4.4 contém os dados experimentais obtidos para medição de atividade 

do F-18 relacionada a diferentes posições ao longo do poço do ativímetro. A Figura 4.4 

ilustra graficamente esses resultados. 

O gráfico da Figura 4.4 indica que o posicionamento ideal da fonte ocorre a uma 

distância de 8 centímetros a partir do poço do ativímetro. 

 

 

Figura 4.4: Resultados experimentais ilustrando o comportamento da Atividade em função da 

distância da fonte ao fundo do poço de acrílico, para uma amostra de Flúor-18. 

 

Os gráficos ilustrados nas Figuras 4.5 e 4.6 mostram a comparação entre os 

resultados obtidos por simulação e os obtidos experimentalmente para as medições com 

Iodo-123 e Flúor-18, respectivamente. Pode-se, então perceber uma boa concordância 

entre os dados experimentais e os dados obtidos por simulação. A conclusão, a partir 

desses resultados, é que as medições ideais da atividade do I-123 no ativímetro com o 

sistema de geometria adotado se dá a cerca de 11 cm de distância do fundo do poço. Já 

para as medições com F-18 com o mesmo sistema, diferindo apenas no frasco que 

acomoda a fonte, este posicionamento situa-se em torno de 8 cm de distância a partir do 

fundo.  
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Tabela 4.4: Resultados experimentais obtidos na avaliação da geometria ideal de medição da atividade do 

Flúor-18. Atividades obtidas após tempo de contagem de 20 segundos e corrigidas para a data de referência 

em 14/01/2014 às 14:17:00. 

Distância do 

fundo do 

poço (cm) 

Atividade 

medida 

(MBq) 

Data e Hora 
Atividade 

corrigida (MBq)  
Normalização  

Incremento em 

relação à 

distância de 1 cm  

(%) 

0 12,99 

14/01/2014 

14:17:20 13,00 0,964 - 

1 12,91 

14/01/2014 

14:18:20 13,01 0,965 0,06 

2 12,95 

14/01/2014 

14:19:20 13,13 0,974 0,98 

3 12,95 

14/01/2014 

14:20:20 13,21 0,980 1,62 

4 12,91 

14/01/2014 

14:21:20 13,26 0,984 1,97 

5 12,95 

14/01/2014 

14:22:20 13,38 0,993 2,91 

6 12,88 

14/01/2014 

14:23:20 13,39 0,993 2,98 

7 12,84 

14/01/2014 

14:24:20 13,43 0,997 3,33 

8 12,80 

14/01/2014 

14:25:20 13,48 1,000 3,69 

9 12,65 

14/01/2014 

14:26:20 13,41 0,995 3,14 

10 12,51 

14/01/2014 

14:27:20 13,33 0,989 2,58 

11 12,40 

14/01/2014 

14:28:20 13,30 0,987 2,31 

12 12,21 

14/01/2014 

14:29:20 13,18 0,978 1,42 

13 12,03 

14/01/2014 

14:30:20 13,07 0,969 0,52 
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Figura 4.5:Comparação entre resultados teóricos e experimentais para Iodo-123. 

 

 

Figura 4.6:Comparação entre resultados teóricos e experimentais para Flúor-18. 

 

Os resultados mostraram diferentes posições ideais para medições no ativímetro 

do 
123

I e 
18

F, considerando o mesmo arranjo interno do ativímetro e usando, para ambas 

as medições, a garra de aço como suporte. Isto indica que a região de maior 
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sensibilidade do ativímetro, ou a eficiência de medição, pode variar para diferentes 

faixas de energias, como era esperado.  

 O poder de atenuação do material que compõe o suporte da fonte (aço), 

combinado ao poder de atenuação do vidro que acomoda a fonte são fatores que vão 

influenciar na interação dos elétrons gerados pelos fótons ao interagir com esses 

materiais. A influência pode ser mais significativa para fótons de menor energia. Como 

se sabe, a atenuação da energia dos elétrons pelos materiais estruturais diminui os 

eventos de ionização com moléculas do gás que preenche a câmara. Então, na região de 

interação, é gerada menor corrente de elétrons e assim a eficiência de detecção será 

menor. Consequentemente, uma correção da eficiência deve ser feita para que o 

instrumento não forneça menores valores de atividade, ou mudança na posição de 

medição do conjunto garra-frasco para locais mais distantes em relação ao fundo do 

poço, longe das bordas. Assim, obtém maior região de interação. A Figura 4.7 ilustra o 

ganho estimado de área de interação com o volume sensível da câmara, quando a 

distância da fonte em relação ao fundo é aumentada.  

 

Figura 4.7: Estimativa das áreas de interação em diferentes posições da fonte sustentada pela garra. 

 

Os gráficos obtidos experimentalmente e por simulação das figuras 4.5 e 4.6 

demonstram que a relação entre a atividade da fonte e a distância ao fundo do poço 

assume um comportamento crescente, atingindo um patamar, “posição ótima”. Porém, a 

partir de certo limite, a atividade começa a ser reduzida com o aumento da distância a 

partir do fundo. Isso porque o ganho na área de interação passa a não ser 

suficientemente representativo, aumentando-se a distância do fundo, já que a fonte está 

se aproximando do topo do poço e fótons podem estar escapando para o ambiente 

externo.  
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4.3 Testes Preliminares ao Estabelecimento de Rastreabilidade 

 

Os resultados serão apresentados primeiramente para as medições com I-123 e 

em seguida para o F-18. 

 

 

4.3.1 Testes para o Ativímetro do sistema de produção do [
123

I]NaI (CRC 

712M) e para fonte de I-123  

 

 

 4.3.1.1 Impurezas Radionuclídicas  

 

Os valores encontrados no Anexo D demonstram os resultados de pureza 

radionuclídica do I-123 utilizado para produzir [
123

I]NaI e [
123

I]MIBG no SERAD-IEN 

Tais resultados foram encontrados em análises de rotina de controle de qualidade 

Constatou-se que as impurezas radionuclídicas presentes no [
123

I]NaI estão cumprindo o 

critério recomendado pelas farmacopeias pois todas as amostras analisadas apresentam 

percentuais de impurezas menores que 10%.  

 

 4.3.1.2 Controle de Qualidade segundo Norma CNEN N.N. 3.05 

 

Não foi possível obter os resultados, pois ao introduzir as fontes calibradas no 

poço do ativímetro CRC 712M, o equipamento não estabilizou em determinado valor 

que pudesse ser registrado e estabelecer a comparação com as atividades certificadas. 

Para as três fontes calibradas disponíveis para este procedimento (Ba-133, Co-60 e Cs-

137), a atividade mostrada no display não estabilizava e assumia diversos valores que 

seguiam decrescendo por longo período. O problema ocorreu mesmo depois de aguardar 

um tempo de estabilização de 4 horas após equipamento ter sido ligado.  

Mesmo não obtendo os resultados para os testes com fontes calibradas, foram 

realizados todos os outros procedimentos propostos neste trabalho para o ativímetro 

CRC712 M. A atividade das fontes calibradas eram mais baixas do que as utilizadas na 
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rotina de produção dos radiofármacos, a falta destes resultados poderia não 

comprometer os resultados da comparação, uma vez que o mesmo problema não é 

detectado na rotina da produção. Porém foi considerado que o equipamento não pode 

ser utilizado para atividades abaixo de 10MBq. 

 

 

 4.3.1.3 Teste de Linearidade 

 

 

Através do gráfico obtido na Figura 4.11pode-se verificar que a relação entre 

atividade e tempo de decaimento obedece a uma função exponencial característica da 

relação entre essas grandezas. A curva experimental está coincidindo com a curva 

ajustada. Este comportamento descreve uma função linear confirmado pelo fator de 

correlação R
2
 experimental. 

As razões entre atividade experimental e teórica encontram-se ilustrados no 

gráfico da Figura 4.12, e observa-se que para toda a faixa analisada, essas razões são 

muito inferiores ao limite de 20% que é recomendado pela norma CNEN N.N. 3.05 para 

utilização de Ativímetros no campo de Medicina Nuclear. Logo, o instrumento avaliado 

atende ao critério de linearidade. 
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Figura 4.8: Decaimento Radioativo da Amostra de I-123 produzida no SERAD-IEN –Atividade X 

Tempo. 

 

 

Figura 4.9:Teste de Linearidade no ativímetro CRC 712M para I-123 
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4.3.1.4 Estabilidade a longo prazo 

 

 

Não foi possível obter resultados para este teste, pois ocorreu o mesmo problema 

na leitura de atividades descrito no item 4.3.1.2. 

 

 

4.3.2 Testes para o Ativímetro do Sistema de produção do [
18

F]FDG (CRC 

ULTRA) e para fonte de F-18  

 

 

4.3.2.1 Impurezas Radionuclídicas 

 

 

De acordo com os registros de análises de determinação de impurezas 

radionuclídicas, que estão listados no Anexo E, e foram realizadas na rotina de Controle 

de Qualidade de Radiofármacos do SERAD-IEN, constata-se que o F-18 obtido nas 

irradiações apresenta grau de impureza inferior a 0,5%, estando dentro da faixa 

aceitável recomendada pela USP e Farmacopéia Européia.  

 

 

4.3.2.2 Controle de Qualidade segundo Norma CNEN N.N. 3.05 

 

 

As medições de atividade de fontes calibradas para controle de qualidade do 

ativímetro utilizado para medir F-18 estão listadas na Tabela 4.5. Os resultados 

mostraram que se obtiveram pequenos desvios (máximo de 2,2%) das atividades 

fornecidas experimentalmente quando comparadas às atividade certificadas, para as três 

fontes utilizadas. Isto indica que o ativímetro apresentou resposta satisfatória quanto à 

exatidão. Quanto à precisão, também se obteve um resultado satisfatório já que o maior 

desvio padrão relativo obtido para as medições de atividades das fontes foi de 

aproximadamente 0,2%. 
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Tabela 4.5: Medições com fontes calibradas para controle de qualidade do ativímetro CRC ULTRA. 

 

Tabela 4.6: Dados da certificação das fontes calibradas. 

 

 

 

4.3.2.3 Teste de Linearidade 

 

 

Os resultados experimentais da atividade da fonte de F-18, registrados até 8,5 

horas (500 minutos) de decaimento bem como as respectivas atividades teóricas, estão 

demonstrados nos gráficos das Figuras 4.13 e 4.14. O gráfico da Figura 4.14 relaciona 

as razões entre atividade teórica e experimental ao longo do tempo. Este gráfico, mostra 

que, no intervalo analisado, as razões estão dentro da faixa aceitável e muito abaixo do 

limite de 20% de desvio que é adotado pela norma CNEN N.N. 3.05. Pode-se observar 

também na Figura 4.13 que o valor de R
2
 obtido pelos dados experimentais, 

relacionando atividade ao tempo, comprovam o comportamento linear do decaimento da 

atividade da fonte já que obedece à função exponencial. A curva obtida pelos dados 

experimentais apresentou boa concordância com a curva de atividade teórica. O  
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experimental (0,0063106 min
-1

), fornecido pela equação da reta, e a meia-vida 

experimental (T1/2=Ln(2)/experim.) igual à 109,84 minutos apresentaram valores muito 

próximos aos encontrados na literatura (= 0,006317 min
-1

 e meia vida =109,73 min). O 

desvio percentual obtido entre os valores experimentais e teóricos para estas grandezas 

foram de 0,1%. 

 

  

 

Figura 4.10: Decaimento Radioativo da amostra de F-18 produzida no SERAD-IEN - Atividade X Tempo. 

 

 

Figura 4.11: Teste de Linearidade F-18 no ativímetro CRC ULTRA para F-18. 
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4.3.2.4 Estabilidade a Longo Prazo 

 

 

A Tabela 4.7 contém os resultados da avaliação da estabilidade do ativímetro 

testada com fonte calibrada de Cs-137, onde foram obtidos desvios entre atividade 

experimental (fornecida pelo instrumento) e a atividade teórica fornecida pelo 

certificado de calibração entre 0,51 e 0,69%, sendo o desvio médio igual à 0,57%. Pode-

se considerar que o ativímetro apresentou uma boa estabilidade em longo prazo.  

O equipamento utilizado para medições do F-18 (CRC-ULTRA) apresentou boa 

resposta nas medições de atividade em diferentes faixas de atividade já que apresentou 

resultados satisfatórios nos testes de controle de qualidade com as fontes calibradas de 

diferentes radionuclídeos (desvios menores que 2% em relação às atividades 

certificadas) e no teste de estabilidade a longo prazo (desvios menores que 1% entre 

atividade experimental e teórica de uma fonte calibrada de Cs-137). 

 

Tabela 4.7: Avaliação da estabilidade a longo prazo para ativímetro Capintec CRC-ULTRA. 

 

 

Quanto às impurezas radionuclídicas das amostras, pode-se verificar que o F-18 

produzido no IEN apresenta níveis muito baixos de impureza indicando que a medição 

da atividade não é comprometida pela presença de outros radionuclídeos.  

A realização dos testes preliminares indicaram que os fatores avaliados não 

comprometeriam as medições realizadas durante o procedimento de comparação com o 

LNMRI.  
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4.4 Obtenção de Rastreabilidade de Atividade dos Radionuclídeos através 

de Comparação de Medições com LNMRI  

 

 

4.4.1 Comparação do I-123 

 

 

As medições de atividade obtidas, primeiramente, no sistema de medição do 

Laboratório de Produção de radiofármacos do IEN para o radionuclídeo I-123 estão 

listados na Tabela 4.8. Essas medições foram realizadas no ativímetro Capintec 712M 

instalado na célula de processamento do [
123

I]NaI.  

 

 

Tabela 4.8: Medições com I-123 no Capintec 712M do sistema SERAD-IEN. O valor médio da radiação de 

fundo (BKG) foi igual a 0,36 MBq na data de referência. 

Atividade 

medida 

(MBq) 

Correção 

BKG 

(MBq) 

Horário 

Inicial de 

contagem 

Horário 

final de 

contagem 

T (s) 

contagem 

T (s) após 

1a medição 

Ativid. Corrig. pelo 

decaimento(MBq) 

220,15 219,79 10:13:15 10:13:35 20,00 0,00  219,818  

219,78 219,42 10:15:00 10:15:20 20,00 105,00  219,784  

219,41 219,05 10:16:30 10:16:50 20,00 195,00  219,702  

219,04 218,68 10:18:10 10:18:30 20,00 295,00  219,651  

218,67 218,31 10:19:55 10:20:15 20,00 400,00  219,615  

    
Média das atividades corrigidas (MBq): 

219,71 

   Desvio Padrão (MBq): 0,851 

   Desvio Padrão Relativo (%): 0,04 

 

Os valores encontrados pelo LNMRI utilizados na comparação estão listados na 

Tabela 4.9. A data e horário de referência adotados foi 29/01/2013 às 12:00.  
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Tabela 4.9: Resumo das medições de comparação com LNMRI para I-123 para obtenção de equivalência 

metrológica.  

Sistemas de medição do 

LNMRI utilizados 

Ativid. 

Medida 

(MBq) 

Data e 

Horário de 

referência 

Ativid.  

SERAD-IEN 

horário LNMRI 

(MBq) 

Desvio 

LNMRI/IEN 

(%) 

Razão 

IEN/LNMRI 

Ativímetro Capintec 

CRC-15R do LNMRI 
195,22 

29/01/13 

12:00:00 
200,12 2,51 0,9758 

        

Câmara Padrão 

secundário IG 12 

rastreada do LNMRI 

318,49 
29/01/13 

12:00:00 
200,12 37,17 0,6283 

 

O fator de correção encontrado para medições do I-123 foi de 1,5915. Ao aplicar 

este fator aos valores fornecidos pelo ativímetro Capintec 712M, é possível fornecer as 

atividades rastreadas ao laboratório nacional presentes nas doses de radiofármacos. De 

acordo com a tabela 4.9 pode-se verificar que a atividade real da amostra difere da 

atividade medida em 37,17%, as razões para esta diferença serão discutidas a seguir. 

 

4.4.2 Comparação do Flúor-18 

 

 

Nas Tabelas 4.10 e 4.11 encontram-se os resultados relativos à execução do 

procedimento de comparação com LNMRI para Flúor-18, realizadas para o ativímetro 

Capintec CRC-ULTRA instalado na célula de fracionamento [
18

F]FDG. 

O resultado encontrado na Tabela 4.11 para a razão IEN/LNMRI, referente à 

comparação com resultado fornecido pela Câmara Padrão Secundário IG12, deram 

origem ao fator de correção igual à 1,1140 para ser aplicado às medições de F-18 no 

ativímetro CRC-ULTRA do SERAD-IEN.  

Os fatores de correção gerados pela câmara padrão secundário permitem obter as 

atividades reais das amostras de I-123 e Flúor-18 mensuradas nos Ativímetros CRC-

712M e CRC ULTRA do SERAD-IEN, respectivamente.  

O fator encontrado para o I-123 é consideravelmente maior que o do F-18, fato 

este que pode ser atribuído ao esquema de decaimento do I-123 que emite muitos raios-

X característicos de baixa energia com probabilidades de emissão altas. Esses raios X 
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são absorvidos facilmente pelo vidro dos frascos, pelo aço que compõe a garra que 

sustenta o frasco durante a medição e pelos outros materiais que compõem o arranjo do 

ativímetro. Esses raios-X, por serem facilmente absorvidos, não atingem o volume 

sensível da câmara de ionização. Portanto, é provável que da eficiência de medição seja 

menor para este radionuclídeo e assim atividades bem mais baixas são fornecidas pelo 

ativímetro. Este fato demonstra a importância em aplicar os fatores de calibração 

gerados na comparação com resultados da Câmara de Ionização Padrão Secundário do 

LNMRI, mesmo após o ajuste do sistema para uma posição de medição de maior 

sensibilidade.  

No caso do Flúor-18, a energia mais alta dos fótons emitidos pela aniquilação de 

pósitrons, são menos absorvidas (atenuadas) pelos materiais que compõem o arranjo de 

medição o que provoca maior número de interação com moléculas do gás. O esquema 

de decaimento mais simples do F-18 (
+
 96,86% e captura eletrônica 3,14%), sendo 

predominante a emissão de fótons de 511 KeV, podem ter melhor eficiência de medição 

por não emitir os raios-x característicos de baixa energia que não são capturados pelo 

volume sensível da câmara de ionização. 

Tabela 4.10: Medições com F-18 no Capintec ULTRA do sistema SERAD-IEN. O valor médio da radiação de 

fundo (BKG) foi igual a 0,0582 MBq na data de referência. 

Atividade 

medida 

(MBq) 

Correção 

BKG 

(MBq) 

Horário 

Inicial de 

contagem 

Horário 

final de 

contagem 

T (s) 

contagem  

T (s) após 

1a medição 

Ativid. Corrig. pelo 

decaimento (MBq) 

402,19 402,1318 9:20:00 9:20:20 20,00 0,00  402,555 

397,38 397,3218 9:22:00 9:22:20 20,00 2,00  402,797 

392,94 392,8818 9:24:00 9:24:20 20,00 4,00  403,360 

387,76 387,7018 9:26:00 9:26:20 20,00 6,00  403,102 

383,69 383,6318 9:28:00 9:28:20 20,00 8,00  403,942 

   Média das atividades corrigidas (MBq): 403,151 

   Desvio Padrão (MBq): 0,54  

   Desvio Padrão Relativo (%): 0,13 
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Tabela 4.11: Resumo das medições de comparação com LNMRI para F-18 para obtenção da equivalência 

metrológica. 

Sistemas de medição do 

LNMRI utilizados na 

comparação 

Ativid. 

Medida 

(MBq) 

Data e Horário 

de referência 

Ativid.  

SERAD-IEN 

horário refer. 

(MBq) 

Desvio 

LNMRI-IEN 

(%) 

Razão 

IEN/ LNMRI 

Ativímetro Capintec 

CRC-15R  101,45 

07/02/13 

12:00:00 100,44 -1,00 0,9900 

Câmara Padrão 

secundário IG 12  111,89 

07/02/13 

12:00:00 100,44 -11,40 0,8977 

 

O ativímetro utilizado para medição de atividade do I-123 apresentou problemas 

nos testes de controle de qualidade com fontes calibradas de Co-60, Ba-133 e Cs-137, 

indicando incompatibilidade para operar na faixa de atividade das fontes da ordem de 

100 KBq. Porém, na faixa de atividade da rotina o problema não é verificado e por isso 

foi realizado o procedimento de comparação com LNMRI e o fator de correção foi 

determinado para ser aplicado nas medições dos I-123 e garantir a equivalência 

metrológica. 

 

 

4.5 Avaliação da Incertezas 

 

 

Neste item serão demonstrados, primeiramente, os resultados obtidos para a 

estimativa da incerteza no volume de amostragem que foi realizado neste trabalho. Por 

fim serão descritas as incertezas das medições de atividade para cada radionuclídeo 

avaliado. 

 

 

4.5.1 Estimativa da incerteza do volume de amostragem 

 

 

Os resultados que foram tratados para estimar os fatores de correção do volume 

bem como as incertezas a este relacionadas estão organizados na Tabela do Apêndice B. 
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As incertezas padrões tratadas para gerar a incerteza no volume, bem como as 

incertezas combinadas e expandidas, estão organizadas na Tabela 4.12, para a medição 

do volume de I-123, e na Tabela 4.13 para o F-18.  A incerteza de volume foi calculada 

para a faixa de volume mais próxima utilizada na comparação. 

 

Tabela 4.12: Estimativa da Incerteza de Volume da amostra de I-123 utilizada na comparação. 

Fonte de Incerteza (u) Componente de Incerteza (%) 

Tipo A Tipo B 

* Desvio padrão da série estatística de volume 

na faixa de 2500 µL 
0,11  

Resolução do aliquotador digital  0,1 

Resolução da balança digital  0,01 

Incerteza na temperatura fornecida pelo 

termoigrômetro  

 0,5 

Incerteza da calibração da balança para a 

faixa de massa avaliada 

 0,00025 

Incerteza na densidade da água na 

temperatura das medições 

 0,00019 

Incerteza Combinada (%) 0,52 

   * O volume utilizado na comparação foi de 2100 µL, e o fator de correção utilizado foi o obtido na faixa 

de 2500 µL. 

 

 

4.5.2 Incerteza devido à Radiação de Fundo (background) 

 

  

Nos itens abaixo serão apresentados os resultados obtidos para os componentes 

de incerteza nas medições de atividade do I-123 e F-18 devido à radiação de fundo. O 

resultado final da incerteza devido à radiação de fundo será utilizado como componente 

de incerteza de entrada na estimativa da incerteza expandida das atividades mensuradas 

nos Ativímetros dos sistemas de produção do SERAD-IEN.  
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Tabela 4.13: Estimativa da Incerteza de Volume da amostra de F-18 utilizada na comparação. 

Incerteza Padrão (u) 
Componente de Incerteza Padrão (%) 

Tipo A Tipo B 

*Desvio padrão da série estatística de volume 

na faixa de 500 µL 0,17 - 

Resolução do aliquotador digital - 0,1 

Resolução da balança digital - 0,01 

Incerteza da temperatura fornecida pelo 

termoigrômetro - 0,5 

Incerteza da calibração da balança para a 

faixa de massa avaliada - 0,00025 

Incerteza na densidade da água na 

temperatura das medições - 0,00019 

Incerteza Combinada (%) 0,54 

   * O volume utilizado na comparação foi de 400 µL, e o fator de correção utilizado foi o obtido para faixa 

de 500 µL. 

 

 

4.5.2.1 Incerteza devido à Radiação de Fundo nas Medições de F-18 no 

SERAD-IEN  

 

 

A Tabela 4.14 contém os valores de radiação de fundo que foram adquiridos 

durante um procedimento rotineiro de fracionamento do [
18

F]FDG. As amostras deste 

radiofármaco foram fracionadas a partir de uma solução-mãe para serem enviadas a três 

diferentes clientes (SMN). A atividade total da solução-mãe obtida na síntese do 

[
18

F]FDG foi de 25.826 MBq (698 mCi) às 9 horas e 1 minuto. O valor médio da 

radiação de fundo obtida antes do produto final (Solução-mãe) chegar à célula de 

fracionamento foi de 0,01 MBq.  

Os valores de atividades das amostras que durante este procedimento foram 

fracionadas para atendimento aos clientes bem como as enviadas para análises do 

Controle de Qualidade estão listadas na Tabela 4.15, com os respectivos horários de 

medição das suas atividades. 
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Tabela 4.14: Estudo da Radiação de Fundo durante o fracionamento do [18F]FDG. 

Distribuição do [
18

F]FDG na célula de fracionamento Radiação de fundo 

(MBq) 

Hora 

Toda a *SM na seringa 0,080 9:10 

SM distribuída na seringa e na **LA 0,084 9:13 

SM distribuída na seringa e na LA após expedir 1
a 

amostra (C.Q. Biológico) 

0,080 9:16 

SM distribuída na seringa e na LA após expedir 2
a 

amostra (cliente 1) 

0,070 9:20 

SM distribuída na seringa e na LA após expedir 3
a 

amostra (cliente 2) 

0,040 9:25 

SM distribuída na seringa e na LA após expedir 4
a 

amostra (cliente 3) 

0,006 9:35 

SM distribuída na LA após expedir 4
a 
e 5

a
 amostras 

(***C.Q. Físico-químico) 

0,004 9:39 

*SM = Solução-mãe; ** LA= linha de aliquotagem; ***C.Q. = controle de qualidade 

 

Os maiores valores de radiação de fundo obtidos são observados para o início do 

fracionamento, uma vez que neste momento tem-se maior quantidade da solução-mãe 

presente na célula de fracionamento. À medida que as amostra vão sendo expedidas da 

célula, observa-se que a radiação de fundo vai assumindo valores cada vez menores. 

Fazendo uma comparação entre a ordem de grandeza das atividades das 

amostras fracionadas para clientes e controle de qualidade, com a ordem de grandeza 

das radiações de fundo observadas durante o fracionamento, verifica-se que o maior 

valor de background encontrado foi 0,08 MBq, e a atividade da menor amostra 

fracionada foi 169,83 MBq. Portanto, há uma pequena interferência da radiação de 

fundo nas medições de atividade durante o fracionamento devido a atividade que 

permaneceu distribuída no ambiente da célula. 

Tabela 4.15: Amostras e atividades de [18F] FDG fracionadas durante estudo da radiação de fundo. 

Amostra Atividade (MBq) Horário 

C.Q. Biológico 351,13 9:15 

Amostra Cliente 1 1095,2 9:18 

Amostra Cliente 2 5764,6 9:23 

Amostra Cliente 3 15392 9:38 

C.Q. Físico-Químico 169,83 9:37 
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A porcentagem máxima possível de influência da radiação de fundo na atividade 

de amostras fracionadas, de acordo com o critério adotado na metodologia, está descrito 

no cálculo abaixo: 

0,084 ------ x % 

169,83 ----- 100% 

x = 0,05% 

 

Os valores registrados de radiação de fundo apresentaram desvio padrão relativo 

inferior a 1,5%. Logo a incerteza combinada devido à radiação de fundo é igual a: 

 

     √                

           

 

Podemos considerar, na estimativa da incerteza da atividade, que a incerteza 

devido à radiação de fundo no sistema de medição do F-18 é inferior a 1,5%. 

 

 

4.5.2.2 Incerteza devido à Radiação de Fundo nas Medições de I-123 no 

SERAD-IEN  

 

 

As Tabelas 4.16 e 4.17 apresentam os resultados obtidos para o estudo da 

radiação de fundo durante o fracionamento do radiofármaco [
123

I]NaI. 

A maior porcentagem de influência da radiação de fundo nas leituras de 

atividade das amostras é 2,5%. O desvio padrão nas medições de radiação de fundo foi 

inferior a 0,2 %. Logo, a incerteza combinada devido a influência da radiação de fundo 

foi igual a: 

     √                
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Para a estimativa da incerteza da atividade será considerada a incerteza de 

2,53% devido à radiação de fundo no sistema de medição do I-123.  

 

Tabela 4.16: Estudo da Radiação de Fundo durante o fracionamento do [123I]NaI. 

Distribuição do [
123

I]NaI na célula de fracionamento Radiação de fundo (MBq) Hora 

Toda a *SM na seringa 0,47 9:57 

SM distribuída na seringa e na **LA 0,44 10:37 

SM distribuída na LA após expedir amostras do ***C.Q. 

Físico-químico 

0,42 10:59 

SM distribuída na seringa e na LA após expedir 1
a 
amostra 

(cliente) 

0,36 10:42 

SM distribuída na seringa e na LA após expedir 2
a 
amostra 

(sobra da produção) 

0,01 10:49 

*SM = Solução-mãe; ** LA= linha de aliquotagem; ***C.Q. = controle de qualidade 

 

Tabela 4.17: Amostras e atividades de [123I]NaI fracionadas durante o estudo da radiação de fundo. 

Amostra Atividade (MBq) Horário 

C.Q. Físico-Químico 1 18,31 9:15 

C.Q. Físico-Químico 2  18,61 9:37 

Amostra Cliente 1 219,78 9:18 

Sobra da Produção 540,2 9:23 

 

 

A maior porcentagem de influência da radiação de fundo nas leituras de 

atividade das amostras é 2,5%. O desvio padrão nas medições de radiação de fundo foi 

inferior a 0,2 %. Logo, a incerteza combinada devido a influência da radiação de fundo 

foi igual a: 

     √                
          

 

Para a estimativa da incerteza da atividade será considerada a incerteza de 

2,53% devido à radiação de fundo no sistema de medição do I-123.  
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4.5.3 Incerteza da Medição de Atividade realizada nos Ativímetros do 

SERAD-IEN 

 

 

No procedimento de comparação com LNMRI, as incertezas combinadas e 

expandidas das medições da atividade do Iodo-123 e Flúor-18 realizadas nos 

Ativímetros CRC 712M e CRC ULTRA do SERAD-IEN, estão listadas nas Tabelas 

4.18 e 4.19, respectivamente.  

 

Tabela 4.18: Cálculo da Incerteza de medição de atividade do I-123. 

Fontes de Incerteza (u) 
Componentes de Incerteza (%) 

Tipo A Tipo B 

Desvio Padrão da série estatística de medições do I-123 0,04  

Incerteza devido à radiação de fundo 2,53  

Incerteza no volume  0,52 

Incerteza da atividade de referência certificada pelo LNMRI  1,19 

Resolução do visor digital do ativímetro  0,00017 

Desvio % estabilidade do ativímetro testado fonte de Cs-137  - 

Linearidade  1,1 

Incerteza Combinada (%) 3,01 

Incerteza Expandida (k = 2 ) (%) 6,02 

 

 

Os fatores que mais contribuíram para as incertezas finais foram incerteza 

devido à radiação de fundo e incerteza da atividade de referência. Considerando o tipo 

de instrumentação utilizada nas medições, pode-se dizer que as incertezas expandidas 

para os sistemas de medição de atividade do SERAD-IEN apresentaram um valor 

satisfatório que é comum para esta classe de Ativímetros. 
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Tabela 4.19: Cálculo da Incerteza de medição de atividade do F-18. 

Fontes de Incerteza (u) Componente de Incerteza Padrão (%) 

Tipo A Tipo B 

Desvio Padrão da série estatística de medições do F-18 no 

ativímetro CRC ULTRA 
0,13  

Incerteza devido à radiação de fundo 1,4  

Incerteza no volume 0,54  

Incerteza da atividade de referência certificada pelo LNMRI  1,07 

Resolução do visor digital do ativímetro   0,00017 

Desvio % estabilidade do ativímetro testado com fonte de Cs-

137   0,57 

Linearidade  0,31 

Incerteza Combinada (%) 2,01 

Incerteza Expandida (k = 2 ) (%) 4,03 

 

 

 

4.6 Teste de proficiência para avaliação de desempenho 

 

 

De acordo com a tabela 4.9, os resultados de atividade obtidos na comparação do 

I-123 foram 200,12 MBq e 195,22 MBq para ativimetro CRC 712M do SERAD-IEN e 

para o ativímetro CRC 15R padrão de trabalho do LNMRI, respectivamente. E os 

fatores de calibração que se aplicam a esses resultados são 1,5916 para o ativímetro do 

SERAD-IEN e 1,6288 para o ativímetro do LNMRI. Logo os valores de  x e X  a serem 

utilizados no cálculo do En são: 

x = 200,12 MBq x 1,5916 = 318,51MBq 

X = 195,22 MBq x 1,6288 = 317,97 MBq 

 

 

As incertezas de acordo com a tabela 4.18 são 3,01 para as medições do 

SERAD-IEN e 1,19 para medições no CRC 15R do LNMRI. Abaixo segue a equação 

do cálculo do En.. 
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√                
 

        

Tendo em vista o valor de En obtido, pode-se comprovar que o ativímnetro CRC 

712M apresentou desempenho satisfatório para medições do I-123.    

Para avaliar o desempenho do ativímetro CRC – ULTRA, que é utilizado no 

SERAD-IEN nas medições do F-18, os valores de x e X foram obtidos a partir dos 

resultados da comparação com LNMRI demonstrados na tabela 4.11. As incertezas 

consideradas no cálculo são encontradas na Tabela 4.19. Os respectivos fatores de 

calibração aplicados à esses resultados são 1,1140 e 1,1029 para o ativímetro do 

SERAD-IEN e para o ativímetro padrão de trabalho do LNMRI CRC-15R, 

respectivamente. Logo os valores de x e X são: 

 

x = 100,44 MBq x 1,1140 = 111,890 MBq 

X = 101,45 MBq x 1,1029 = 111,889 MBq 

 

Portanto, o En será: 

   
               

√                
 

          

 

O desempenho do ativímetro CRC-ULTRA também teve comprovado o seu 

desempenho satisfatório (En <1), segundo o critério estatístico adotado. 

As Atividades de radionuclídeos presentes nas doses de radiofármacos 

fornecidas pelo SERAD-IEN, devem ser expressas da seguinte forma: 

- multiplica-se o valor fornecido no ativímetro pelo fator de correção, ou 

seja,1,5915 para medições de I-123 e 1,1140 para F-18; 

- registra-se o valor corrigido; 
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- ao lado do valor corrigido, expressar a incerteza, em que, neste caso, foi de 3% 

para I-123 e 2 % para F-18 a um nível de confiança de 68% (6,0% para I-123 e 4% para 

F-18, com k=2 considerando a incerteza expandida). 

Ao expressar as Atividades desta forma, pode-se afirmar que se trata de 

resultados rastreáveis e com equivalência metrológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

5. CONCLUSÕES 

 

 

Inicialmente as medições eram realizadas muito próximas ao fundo do poço 

(aproximadamente 1 cm de distância) e, através dos resultados apresentados neste 

trabalho, constatou-se que as posições ideais se deram à 11 cm de distância do fundo do 

poço para medições da atividade do I-123 e à 8 cm de distância para medições da 

atividade do F-18. Os resultados obtidos na simulação, posteriormente validados 

experimentalmente, permitiram ajustar a posição de medição da atividade do I-123 e F-

18 para a região de maior sensibilidade do ativímetro.  

Os fatores de correção encontrados para as medições do I-123 e F-18 realizadas 

nos sistemas de produção do SERAD-IEN foram, respectivamente, 1,5915 e 1,1140. Os 

fatores devem ser aplicados como equivalência metrológica para manter rastreabilidade 

aos padrões de referência mantidos pelo LNMRI. Mesmo que o ativímetro utilizado 

para medições do I-123 tenha apresentado problemas, indicando a necessidade de futura 

manutenção, pode-se garantir que o SERAD-IEN, aplicando o fator de correção gerado 

da comparação com LNMRI, está fornecendo atividades confiáveis. Porém, a 

manutenção do equipamento fica como etapa a ser realizada dando prosseguimento a 

este trabalho e espera-se que se obtenham fatores de correção menores nas próximas 

comparações a serem estabelecidas. Após manutenção também será estabelecida 

equivalência metrológica para faixa de atividade menor, onde este ativímetro, dedicado 

a medir I-123, não apresentou uma boa resposta. 

A realização deste trabalho possibilitou o provimento de rastreabilidade às 

medições de atividade realizadas nos sistemas de produção de radiofármacos do 

SERAD-IEN para os radionuclídeos Iodo-123 e Flúor-18 nas geometrias de medição 

utilizadas. Através dos procedimentos realizados, demonstrou-se a viabilidade de 

estabelecer Programas de Comparação, não apenas para o IEN, mas também para os 

Centros Produtores de Radiofármacos e o Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes.  

Uma vez que as doses de radiofármacos são fracionadas em função da grandeza 

atividade do radionuclídeo, ao fornecer medições de atividades rastreadas aos padrões 

nacionais, contribui-se para que os procedimentos de medicina nuclear forneçam 

diagnóstico e tratamento eficientes mantendo a segurança dos pacientes. 
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A implementação dos Programas de Comparação com LNMRI vem permitir aos 

Centros Produtores cumprir o requisito de manter calibrado o ativímetro utilizado no 

fracionamento das doses de radiofármacos. Este requisito é apresentado no Artigo 34 da 

RDC 63 que dispõe sobre Boas Práticas de Fabricação de Radiofármacos estabelecidas 

pela ANVISA.  

A realização deste trabalho teve como desdobramento a criação de um projeto 

financiado pela CNEN, no qual o Programa de Comparação será estabelecido 

anualmente com o Centro de Produção de Radiofármacos do IEN e com os outros 

Centros Produtores de Radiofármacos da CNEN localizados em outros Estados, a saber, 

o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), o Centro de Desenvolvimento 

da Tecnologia Nuclear (CDTN) e Centro Regional de Ciências Nucleares. 

Fica como sugestão de prosseguimento deste trabalho: 

 determinação de fatores de correção para diferentes faixas de volume; 

  levantamento de mais dados da interferência da radiação de fundo nas 

medições de atividade durante o fracionamento, já que este fator foi o que mais 

contribuiu para a incerteza na atividade; 

 estabelecimento de comparação para diferentes faixas de atividade para 

avaliar como o fator de correção varia em diferentes níveis de atividade. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Certificado de calibração da fonte de Cs-137 
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Anexo B: Certificado de Calibração da Balança Sartorius BP 221S 
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Anexo C: Certificado de Calibração do Termoigrômetro VTH-1000 
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Anexo D: Resultados de Pureza Radionuclídica do I-123 produzido no SERAD-IEN 

Lote de Produto Pureza Radionuclídica (%) 

1 99,92 

2 99,95 

3 99,65 

4 99,72 

5 99,63 

6 99,63 

7 99,53 

8 99,98 

9 99,41 

10 99,63 

11 99,46 

12 99,49 

13 99,75 

14 99,97 

15 99,65 

16 99,69 

17 99,48 

18 99,71 

19 99,73 

20 99,66 

 

 

 

 

 



93 
 

Anexo E: Resultados de Pureza Radionuclídica do F-18 produzido no SERAD-IEN 

Lote de Produto Pureza Radionuclídica (%) 

1 99,84 

2 99,67 

3 99,77 

4 99,88 

5 99,76 

6 99,81 

7 99,79 

8 99,79 

9 99,41 

10 99,90 

11 99,79 

12 99,76 

13 99,75 

14 99,79 

15 99,74 

16 99,76 

17 99,78 

18 99,73 

19 99,77 

20 99,86 
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APÊNDICES 

Apêndice A: Dimensões das camadas que compõem a Câmara de Ionização dos 

Ativímetros e da Garra de Aço utilizados na modelagem 

 

Figura A-1: Dimensões da Carcaça de Alumínio da Câmara de Ionização 

  

 

Figura A-2: Dimensões da Carcaça de Chumbo da Câmara de Ionização 
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Figura A-3: Dimensões da Carcaça de Acrílico da Câmara de Ionização 

 

 

Figura A-4: Dimensões do Eletrodo da Câmara de Ionização 
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Figura A-5: Dimensões da Garra de Aço  
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Apêndice B: Tratamento de Dados para Cálculo Estimativo dos  

Fatores de Correção de Volume 

 

*Densidade da água à 20,9 
o
C = 0,99806 g/mL. 

 

 

 

 


