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RESUMO 

 

 O 123I é um radionuclídeo largamente utilizado em procedimentos de 

radiodiagnóstico em medicina nuclear e no tratamento de câncer de tireóide. É 

rotineiramente produzido no Brasil pela reação 124-Xe (p, 2n) 123Cs -> 123Xe -> 123I em 

acelerador ciclotron. Entretanto, as impurezas emissoras de radiação gama, por 

exemplo, 121Te, 121mTe, 123mTe, e 125I , são observados no espectro. A maioria destes tem 

meia-vida maior do que as do 123I.  O 121Te é o que possui maior importância e as suas 

radiações gama do radionuclídeo principal ficam encobertas no espectro. Alguns 

estudos indicam um baixo teor de impurezas, mas não determinam a atividade de cada 

contaminante. A avaliação de impurezas radionuclídicas no radiofármaco utilizado é 

essencial, uma vez que estes podem influenciar o tratamento do paciente ou de 

diagnóstico por imagem. A Farmacopéia exige que as impurezas não sejam apenas 

identificadas, mas também quantificadas e a espectroscopia gama prova ser uma técnica 

eficiente para a sua determinação. No entanto, para compreender melhor os dados de 

decaimento do 121Te, é necessário dispor de uma calibração absoluta da atividade. Para 

isso o uso do método da calibração do 121Te pelo método  pico-soma permitiu sua 

padronização com incertezas menores que 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chaves: Padronização Absoluta, 121Te, Atividade, Rastreabilidade, 

Radiofármaco. 
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ABSTRACT 

 

123I is a widely used radionuclide in diagnostic radiology and nuclear medicine 

procedures in the treatment of thyroid cancer. It is routinely produced in Brazil by 

reaction 124Xe (p, 2n) 123Cs -> 123Xe -> 123I in cyclotron accelerator. However, 

impurities emitting gamma radiation, for example, 121Te, 121mTe, 123mTe, and 125I are 

observed in the spectrum. Most of these have longer half-life than those of 123I. The 

121Te has greater importance and their gamma radiation from the main radionuclide are 

hidden in the spectrum. Some studies indicate a low content of impurities, but does not 

determine the activity of each contaminant. The evaluation radionuclidic impurities in 

the used radiopharmaceutical is essential, since these may affect patient treatment and 

diagnostic imaging. The Pharmacopoeia requires that impurities are not only identified 

but also quantified; gamma-ray spectroscopy appears as an efficient technique for 

measurements. However, to understand better the 121Te decay data, it is necessary to 

have an absolute calibration of its activity. For this, the use of peak-sum calibration 

method has allowed its standardization with uncertainty lesser than 2%. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Key Words: Absolute Standardization, 121Te, Activity, Traceability, 

Radiopharmaceutical.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

 Desde a descoberta da radioatividade houve o interesse de se utilizar os 

conhecimentos advindos de estudos científicos em benefício da humanidade. Pesquisas 

como, por exemplo, na Arquitetura, Biologia, relacionadas à geração de energia, melhoria 

de materiais, conservação de alimentos, entre outros. Todas estas contribuições tornaram 

a ciência nuclear uma ferramenta importante principalmente para os Serviços de 

Medicina Nuclear (SMN) onde hoje existe uma grande quantidade de recursos que 

permitem diagnosticar doenças como o carcinoma, por exemplo, e observar lesões, 

doenças cardíacas e pulmonares de maneira não cruenta. 

         Considerando o cenário onde o paciente é o grande beneficiado por esta gama de 

recursos, há a preocupação em fornecer materiais (Radiofármacos) com garantia de 

qualidade visando à proteção radiológica de quem utiliza e aplica o recurso. Uma vez que 

é aplicada uma dose a um paciente, deve-se garantir que a dose de radiação envolvida 

seja a menor possível visando o princípio ALARA (As Low as Reasonably Achievable): 

Doses tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Sabendo disto, os Centros Produtores 

de Radiofármacos devem ter constante vigilância sobre os programas de produção de 

Radiofármacos uma vez que durante esse processo podem ser geradas Impurezas 

Radionuclídicas. 

 O Brasil possui vários Centros Produtores de Radiofármacos sendo o Instituto de 

Engenharia Nuclear (IEN) uma das unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) que fornece Radiofármacos para o Estado do Rio de Janeiro e regiões próximas. 

Sua comercialização está regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e possui rígido controle de qualidade, garantido que esse produto seja estéril 

e apirogênico. A ANVISA exige o rastreamento de todos os Radiofármacos utilizados em 

humanos e que todos os segmentos no ramo de Medicina Nuclear possuam a certificação 

de Boas Práticas de Fabricação (BPF) ou Good Pratice Manufacture (GMP) sendo 

aplicadas tanto aos Serviços de Medicina Nuclear quanto aos Centros Produtores de 

Radiofármacos [1,2,3].  

Nestes processos de produção os percentuais referentes às impurezas 

radionuclídicas podem alcançar níveis bastante significativos em relação aos 
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radionuclídeos principais. De maneira geral, existem recomendações na farmacopeia 

internacional estabelecendo limites máximos de impurezas presentes para diferentes 

radiofármacos. Para isto, torna-se necessário o conhecimento preciso da grandeza 

atividade não apenas do radionuclídeo principal assim como de suas possíveis impurezas. 

Entretanto nestes processos de produção pouca ênfase é dada a presença de impurezas 

radionuclídicas presentes devido à dificuldade de identificá-las e quantificá-las. Nos 

procedimentos de padronização primária do radionuclídeo principal exige-se a medição 

de impurezas. 

 Sabe-se que a Impureza principal que provém do processo de produção do 123I é 

o 121Te [4,5]. As informações sobre decaimento são facilmente obtidas em tabelas de 

parâmetros nucleares padrão como: LNHB, PTB, entre outras [6,7]. Mas informações 

relacionadas a probabilidades de emissão X (Px), probabilidades de emissão γ (Pγ), e 

outros parâmetros nucleares são pouco precisas para este radionuclídeo. O processo de 

Padronização Absoluta é onde se consegue medir a Atividade com baixas incertezas e 

melhorar o conhecimento destes dados.  

 O Método Pico-Soma é uma poderosa técnica de Padronização Absoluta uma vez 

que permite obter valores de Atividade para fontes emissoras γ como é o caso do 121Te. 

O método foi obtido e difundido por Brinkman e colaboradores em 1963 [8] e é 

amplamente utilizado em diversas pesquisas da literatura disponível [9-14]. No LNMRI-

IRD foram padronizados absolutamente por este método vários radioisótopos utilizados 

em Medicina Nuclear tais como: 18F, 65Zn, (68Ge+68Ga) e 51Cr  calibrados com boa 

precisão por (BERNARDES, E. M. O., 2001., e ALMEIDA, M. C. M )[15,16,17]. 

 Além do método Absoluto utilizado para padronização do 121Te, foi utilizado 

também um método Relativo dito: Método da Curva de Eficiência. Através dela, é 

possível conseguir por comparação, valores de eficiência obtidos de padrões medidos 

num detector e obter indiretamente um valor de eficiência para o radionuclídeo que se 

deseja calibrar. Também é um método bastante eficiente, pois fornece valores 

compatíveis com aqueles que se deseja medir e de rápida execução. É imprescindível ter 

uma boa curva de Eficiência que garanta através do seu ajuste o bom funcionamento do 

detector utilizado. 

 Os sistemas de Espectrometria Gama em específico os sistemas de High Purity 

Germanium (HPGe), têm sido utilizados em muitos trabalhos publicados para obtenção 

de espectros dos mais variados radionuclídeos emissores X e Gama [15,16,17]. Por ser 
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um dispositivo que apresenta alto poder de resolução, permite observar picos energéticos 

com grande clareza além de varrer uma larga faixa energética do espectro. Este tipo de 

detector é considerado ideal para análise de Impurezas Radionuclídicas. 

 Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma metodologia para 

identificar e quantificar as impurezas presentes no processo de produção do 

Radiofármaco [¹²³I]NaI. Como objetivo específico podemos citar o processo de 

padronização absoluta do ¹²¹Te. A determinação de alguns parâmetros nucleares 

associados ao decaimento constitui a etapa de objetivos secundários onde os dados 

obtidos serão comparados com os da literatura existente 

 Após uma breve introdução de alguns conceitos necessários ao decurso inicial da 

dissertação, podemos considerar que a estrutura narrativa estará baseada num primeiro 

momento na Fundamentação Teórica. Os conceitos de maior importância estão 

relacionados às definições dos variados tipos de emissões nucleares, análise e observação 

crítica dos espectros de decaimento para os radionuclídeos que serão aqui tratados, 

abordagens mais aprofundadas das literaturas em destaque no desenvolvimento do 

Método Pico-Soma, estimativas de incertezas, técnicas de deconvolução espectral, entre 

outros.  

 Esta primeira parte permeará uma Metodologia específica adaptada para o 

enfoque em Impurezas Radionuclídicas onde serão aplicadas as técnicas nucleares de 

medição onde um método original de validação de curvas de eficiência também é 

sugerido, além de uma análise dos limiares de detecção de Impurezas e aplicação do 

Método Pico-Soma para a Padronização do 121Te.  

 Para as etapas Experimentais, foi necessário ter um conhecimento prévio do 

funcionamento dos detectores de HPGe utilizados no procedimento de medições de 

Atividade. O levantamento minucioso das curvas de eficiência e a análise espectral 

destacando os picos de energia característicos para regiões complexas também foram 

objetivos desenvolvidos nesta etapa. 

 Dando continuidade ao corpo de dissertação estruturado na Metodologia, 

podemos destacar a etapa de Resultados que mostrarão todas as medições de Atividade, 

Probabilidades de Emissão X e Gama, apresentação de Impurezas detectadas ao longo do 

processo, limiar de detecção que garantirá as medições do detector e o teste dos 

parâmetros obtidos diante dos trabalhos divulgados na literatura existente. 
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 É importante salientar que todas as discussões feitas nesta dissertação são apenas 

um pequeno desenvolvimento de uma área que possui vários desdobramentos para cada 

objeto discutido.  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

 O desenvolvimento da metodologia que será apresentada no próximo capítulo 

segue apoiada nos três pilares fundamentais do conhecimento que serão abordados neste 

capítulo: Espectrometria Gama, Análise de Impurezas Radionuclídicas associadas à 

Medicina Nuclear e Metrologia das Radiações Ionizantes.  

METROLOGIA é a ciência que estuda todos os aspectos relacionados à teoria e à 

prática das medições, ocupando-se desde a pesquisa e desenvolvimento de técnicas de 

medições mais exatas até a expressão de resultados de medição em atividades práticas ou 

de rotina. Ou seja, qualquer medição realizada, em qualquer área, é objeto de estudo da 

Metrologia [19]. Neste trabalho, seus conceitos foram abordados no âmbito das radiações 

ionizantes. 

 

 

2.1 RADIOATIVIDADE 

2.1.1 Atividade de um radionuclídeo 

 Os átomos instáveis, de mesma espécie e contidos numa amostra, não realizam 

transformações ao mesmo tempo. Eles o fazem de modo aleatório, e não se pode prever 

o momento em que um determinado núcleo irá se transformar por decaimento, emitindo 

radiações. Entretanto, para uma grande quantidade de átomos, é razoável supor que o 

número de transformações por segundo seja proporcional ao número de átomos que estão 

por se transformar naquele instante. Isto significa que a probabilidade de decaimento por 

átomo por segundo deve ser constante, independente de quanto tempo ele tem de 

existência. Esta probabilidade de decaimento por átomo por segundo é denominada de 

Constante de Decaimento λ. Assim, chamamos de N o número de átomos existentes numa 

amostra no instante t, a taxa de desintegração, denominada Atividade, será expressa por 

(Apostila de Metrologia): 

                                            𝐴 =
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −𝜆𝑁                                                      (2.1)   
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Em que: 

                                                                𝜆 =
𝑙𝑛2

𝑇
                                                               (2.2)   

 A unidade convencionada é o becquerel (Bq), que corresponde a uma desintegração por 

segundo definida pelo Sistema Internacional (SI). Uma unidade antiga o Currie (Ci) ainda 

é mantida em alguns equipamentos e equivale ao número de transformações por segundo 

em um grama de 226Ra (1 Ci = 3,7.1010 desintegrações por segundo). A atividade depende 

então do número de núcleos presentes numa amostra e da constante de decaimento.  Se 

A0 é a Atividade no instante t = 0, quando integramos (2.1), teremos a função que 

estabelece o valor de Atividade num tempo t dado por: 

 

𝐴(𝑡) = 𝐴0𝑒−𝜆𝑡                                                         (2.3) 

 

2.1.2 Meia-Vida e Vida Média 

 O intervalo de tempo, contado a partir de um certo instante, necessário para que a 

metade dos átomos radioativos decaiam é denominado de meia-vida, conforme mostra a 

figura 2.1. A relação entre a meia-vida e a constante de decaimento λ é dada por: 

 T1/2 = 0,693/λ 
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Figura 2.1 Curva de decaimento exponencial e seus parâmetros 
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2.1.3 Desintegração Gama 

2.1.3.1 Conceito 

 

Quase todos os estados excitados dos núcleos podem decair para estados menos 

excitados por emissão espontânea de radiação eletromagnética, cuja energia pertence á 

parte do espectro eletromagnético denominado radiação gama. A desexcitação nuclear 

resulta na emissão de radiação gama, da mesma forma que a desexcitação atômica resulta 

na emissão de fótons de comprimento de onda desde o ultravioleta até o infravermelho. 

A diferença entre a radiação gama e os fótons atômicos é a energia ou comprimento de 

onda entre eles, e decorre de que a separação dos níveis nucleares é da ordem de MeV, 

enquanto no caso dos níveis atômicos é da ordem de grandeza de eV até keV [21].  

Qualquer radiação eletromagnética, não importando em que posição do espectro 

se encontre, pode ser caracterizada pelo comprimento de onda (λ), frequência (v) ou 

energia equivalente (E). 

                                                           𝑐 = 𝑣. 𝜆 

𝐸 = ℎ. 𝜐 

Onde: 

c = velocidade da radiação eletromagnética 

h = constante de Planck  

A radiação gama (γ) consiste na liberação de energia em excesso presente no 

núcleo de um átomo que, como mostrado teoricamente na mecânica quântica e verificado 

experimentalmente, é feita na forma de radiação eletromagnética com energia definida 

[20].  

2.1.3.2 Classificação 

A emissão de radiação gama normalmente segue uma desintegração α ou β, visto 

que o núcleo, após uma desintegração, é em geral deixado em um estado excitado e passa 

para um estado menos excitado emitindo um ou mais raios γ até atingir o estado 

fundamental [20]. 

(2.5) 
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 De modo geral, a radiação eletromagnética do núcleo é separada em tipos 

distintos chamados de radiação multipolar. Esta separação é feita de acordo com a 

quantidade de momento angular L carregado por cada raio γ emitido, ou seja, um raio γ 

com certa energia pode ser emitido com diferentes momentos angulares. A probabilidade 

total de emissão é a soma das probabilidades parciais de emissão para cada tipo de raio γ 

(raios γ com diferentes momentos angulares), sendo que o primeiro termo não nulo é o 

que predomina, pois tem a maior probabilidade de ocorrer. Os fótons têm somente valores 

inteiros de momento angular L dado pela relação |𝐽𝑖 − 𝐽𝑓| ≤ 𝐿 ≤ |𝐽𝑖 + 𝐽𝑓|onde Ji e Jf são 

os números quânticos de spins do estado inicial e final, respectivamente, do núcleo 

emissor. Entretanto, transições gama entre os estados Ji = 0 e Jf = 0 são proibidas pelo 

fato de que as ondas eletromagnéticas são de natureza transversal [20].  

As radiações multipolares são caracterizadas pela sua ordem dada por 2L. A ordem 

representa o tipo de multipolo que é o emissor da radiação eletromagnética. Para cada 

valor de momento angular L, existem duas classes de radiação: a radiação do tipo elétrica 

(E) e a radiação do tipo magnética (M). Estas radiações diferem pelas suas paridades. A 

radiação elétrica tem paridade par quando o momento angular é par, tem paridade impar 

quando o momento angular é ímpar. A radiação magnética tem paridade impar quando o 

momento angular é par, e tem paridade par quando o momento angular é ímpar. A 

paridade para a radiação elétrica é dada por (-1)L e para a radiação magnética é dada por 

-(-1)L ou (-1)L+1, onde +1 significa paridade par e -1 significa paridade ímpar [20]. 

Alguns radionuclídeos podem ter mais de um modo de desintegração. Mas, 

independentemente do tipo de radiação, a meia-vida observada é sempre a mesma. A 

desintegração radioativa frequentemente também ocorre em série com filhos radioativos 

que terminam em um isótopo estável. Dado um elemento pai, os filhos da série tendem a 

estabelecer um equilíbrio radioativo quando a meia vida do núcleo pai for muito maior 

que a do núcleo filho (equilíbrio secular). Assim, a atividade do pai e de todos os filhos 

tem que ser idênticas caso exista um equilíbrio radioativo. Desta forma podemos 

determinar a atividade do pai medindo a atividade de qualquer filho. Na figura 2.3 é 

mostrado um esquema de desintegração em que existe mais de uma maneira de o núcleo 

desexcitar até o estado fundamental. Exemplos de series radioativas mais comuns são as 

series dos radionuclídeos naturais: 238U, 235U e 232Th [21].  

No entanto, a estabilidade nuclear não é alcançada apenas com a emissão de 

radiação gama, pois esta somente libera o excesso de energia, o que não fornece 
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estabilidade ao núcleo. A estabilidade de um núcleo só é alcançada variando a proporção 

entre nêutrons e prótons. Se um núcleo possui excesso de nêutrons ou de prótons estará 

sujeito à desintegração radioativa por emissão de partículas a ou de partículas β de modo 

a alcançar a condição de maior estabilidade [20]. 

 

 

Caso o núcleo excitado possua um excesso de nêutrons, o processo para estabilizá-

lo será uma desintegração do tipo β-. No caso de haver excesso de prótons poderia haver 

três processos para alcançar a estabilidade, são eles: desintegração β+ captura eletrônica 

e desintegração alfa (α) para núcleos pesados. Na figura 2.4 é mostrado um exemplo de 

desexcitação nuclear completa do átomo de l37Cs, onde existem duas formas de 

desexcitação nuclear: β- direto para o estado fundamental e β+ gerando um átomo de 

137mBa no estado excitado que por sua vez emite um raio gama com energia de 661,6 keV. 

A ocorrência mais comum de emissão de raios γ é em desintegração radioativa, após a 

emissão de partículas a ou β [20]. 

 

Figura 2.2: Exemplo de transição gama em cascata 

247 keV 

159 keV 

 

   0 keV 
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Neste trabalho, foi necessário determinar a correção da atividade em várias 

amostras visto que as datas de produção e da análise das fontes foram diferentes. Para 

corrigir as atividades utilizou-se a Lei da Desintegração Radioativa. 

2.1.4 Conversão Interna 

 O processo de conversão interna compete com a emissão de radiação gama e 

consiste na transferência da energia de excitação nuclear para elétrons das primeiras 

camadas (K e L), por meio da interação coulombiana, retirando-os dos orbitais. Estes 

elétrons são denominados elétrons de conversão, são monoenergéticos e permitem 

identificar o elemento químico. Devido à variância deixada pelo elétron, ocorrerá 

subsequentemente a emissão de raios X característicos e radiação gama. 

 A energia dos elétrons emitidos pelo processo de conversão interna é igual à 

energia da radiação gama concorrente, menos a energia de ligação do elétron do átomo. 

Varia, portanto, de dezenas de keV a alguns MeV. Seu espectro de distribuição é discreto. 

 Na conversão interna, a energia e o momento angular da radiação gama prevista, 

são transferidos para um elétron orbital. A energia cinética do elétron expelido é igual à 

outra diferença de energia entre os estados inicial e final (Ei-Ef) menos a energia de 

ligação do elétron ao orbital, por exemplo, a camada K , ou seja, 

𝐸 = (𝐸𝑖 − 𝐸𝑓) − 𝐸𝐾                                                   (2.6) 

 Esta competição entre tipos de transição, pode ser expressa pela relação entre as 

probabilidades de transição por segundo de conversão interna (λe) e emissão gama (λγ), 

denominada de Coeficiente de Conversão Interna (α), ou seja, 

𝛼 =
𝜆𝑒

𝜆𝛾
 

 O elétron de conversão pode ser proveniente dos orbitais K, L, M, N, etc., sendo 

os da camada K os mais provavelmente emitidos devido à maior energia de ligação. 

Então, 

            𝛼 = 𝛼𝐾 + 𝛼𝐿 + 𝛼𝑀 + ⋯ + 𝛼𝑖−1 = 𝛼𝑟 = 𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

Figura 2.3: Esquema de desexcitação nuclear do átomo de 137Cs. (adaptado 

deweb.cena.usp.br/apostilas/Elisabete/aula_gama.pdf) 
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 O valor experimental da probabilidade de emissão gama, pode ser 

aproximadamente obtido por meio dos valores dos coeficientes de conversão interna 

correspondentes, isto é, 

𝜆𝑒𝐾 =
𝛼𝐾

1 + 𝛼
 

 Da mesma forma, 

𝜆𝑒𝐿 =
𝛼𝐿1 + 𝛼𝐿2 + 𝛼𝐿3

1 + 𝛼
 

A probabilidade de conversão interna para elétrons da camada M é calculada de forma 

semelhante, ou então, utilizando a expressão, 

𝜆𝑒𝑀 =
𝛼 − (𝛼𝐾 − 𝛼𝐿)

1 + 𝛼
 

 Finalmente, a probabilidade de transição total (s-1) do estado inicial para o final 

será dada por, 

𝜆 = 𝜆𝑦(1 + 𝛼) 

 Os valores dos coeficientes de conversão interna podem ser obtidos teoricamente 

ou em tabelas ou gráficos que fornecem valores em função de Z, Eγ e tipo de transição 

gama (E1, M1, E2, M2, etc). Também podem ser encontrados em tabelas que fornecem o 

esquema de decaimento, as probabilidades de transição gama e os valores dos diversos 

coeficientes para as várias camadas eletrônicas. 

2.1.5 Decaimento beta  

 

 Partículas beta (β) são partículas carregadas emitidas pelo núcleo, em módulo com 

a mesma carga e massa do elétron. Como a massa do elétron é uma pequena fração da 

massa do núcleo, então a massa é alterada por uma quantidade muito pequena. Visto que 

o núcleo não possui elétrons, seu número de massa não será alterado durante a 

desintegração beta. As partículas beta podem ser elétrons ou pósitrons e são muito mais 

penetrantes que as partículas alfa. Ao passar por um meio material, a partícula beta 

também perde energia ionizando os átomos que encontra pelo caminho. A blindagem se 

torna suficiente com a utilização de películas de plástico ou alumínio. A densidade de 
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ionização provocada é muito menor que as das partículas alfa, e com a mesma energia 

inicial, seus percursos são muito maiores que o das partículas alfa [20]. 

 Podem ser de dois tipos, conforme o nível de comportamento de prótons ou 

nêutrons no interior do núcleo: β+ e β-. A desintegração β- está relacionada à 

transformação de um nêutron em um próton que para estabelecer equilíbrio de cargas, é 

seguido pela emissão de um elétron. A desintegração β+ apresenta a transformação de um 

próton em um nêutron com a emissão de um pósitron (e+) [20]. 

 Podemos observar o esquema de decaimento do 137Cs (decai por  β-) mostrado 

na figura 2.4. Nele podemos perceber o estado, o tempo de meia-vida e o decaimento do 

césio pela emissão beta. Identificamos também o produto final dessa desintegração, o 

Bário, com as suas propriedades tais como o primeiro estado excitado, o tempo de meia 

vida, energia de excitação e ainda paridade e spin. Podemos observar o esquema abaixo 

que representa a emissão β+ e β-: 

𝑋 → 𝑌 + 𝛽− +𝑍+1
𝐴

𝑍
𝐴 �̅� 

𝑋 → 𝑌 + 𝛽+ +𝑍−1
𝐴

𝑍
𝐴 𝜐 

Onde 𝜐 e �̅� são duas partículas: neutrino e antineutrino, de massa e carga nulas. A emissão 

β caracteriza um espectro contínuo. 

𝑋(𝐴, 𝑍) → 𝑌(𝐴 − 4, 𝑍 − 2) + 𝑎                                                 

 

 

2.1.6 Captura Eletrônica 

 Um processo que geralmente pode ocorrer junto com o decaimento β é o de 

captura eletrônica. Em alguns núcleos, a transformação do próton em nêutron ao invés de 

se realizar por emissão de pósitron, ela se processa pela neutralização de sua carga pela 

captura de um elétron orbital das camadas mais próximas, assim representada: 

𝑝1
+ + 𝑒0

− → 𝑛1
0 + 𝜈 

 Para núcleos de número atômico elevado, este tipo de transformação é bastante 

provável e compete com o processo de emissão β+. 
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 Nesse caso não ocorre emissão da radiação nuclear, exceto a do neutrino. No 

entanto, a captura do elétron da camada interna da eletrosfera, cria uma vacância que, ao 

ser preenchida, provoca a emissão de raios X característicos. 

2.1.7 Raios X Característicos 

 Quando ocorre a captura eletrônica (EC) ou outro processo que retira elétrons da 

eletrosfera do átomo, a vacância originada pelo elétron é imediatamente preenchida por 

algum elétron de orbitais superiores. Ao passar de um estado menos ligado para outro 

mais ligado (por estar mais interno na estrutura eletrônica), o excesso de energia do 

elétron é liberado por meio de uma radiação eletromagnética, cuja energia é igual à 

diferença de energia entre o estado inicial e o final. A denominação “característico” se 

deve ao fato dos fótons emitidos, por transição, serem monoenergéticos e revelarem 

detalhes da estrutura eletrônica do elemento químico e, assim, sua energia e intensidade 

relativa permitem a identificação do elemento de origem. 

 Os raios X característicos é um fenômeno que ocorre com a energia da ordem da 

energia de ligação dos diversos níveis da eletrosfera e, dessa forma, seu espectro de 

distribuição em energia é discreto. 

 Como a emissão de raios X característicos é um fenômeno que ocorre com energia 

da ordem da energia de ligação dos diversos níveis da eletrosfera, as energias de emissão 

dos raios X característicos variam de alguns eV a dezenas de keV. 

 

2.2 Interações da Radiação com a Matéria: Interações com detectores 

 Neste momento são discutidos os aspectos que coordenam a interpretação acerca 

das principais características que estão presentes em um espectro de fótons X e γ devido 

às interações que ocorrem dentro do detector, bem como no seu entorno. 

 

2.2.1 Interação de fótons com a matéria 
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 As partículas ou radiações emitidas durante os processos de desintegração nuclear 

(elétrons e pósitrons) interagem de diferentes maneiras com a matéria, perdendo pouco a 

pouco sua energia até serem absorvidas [22]. 

 Para fótons o mecanismo é um pouco diferente. Pela figura 2.7, podemos observar 

a dependência do coeficiente de atenuação linear para alguns materiais bastante relevantes 

em se tratando de espectrometria gama em função da energia de radiação que está sendo 

considerada. Evidentemente, a probabilidade de uma interação que é expressa por um 

coeficiente de atenuação, vai depender diretamente do número de elétrons do material. 

Assim, para um detector do tipo HPGe espera-se ter uma melhor resposta em eficiência 

de fótons do que para um detector de Silício (Si). São justamente as interações e a forma 

como elas se dão que vão permitir detectar partículas e assim poder medir sua energia 

[22]. 

 

           
Figura 2.4: Coeficiente de atenuação para diferentes materiais em função da 

energia (adaptada de: Knoll) 
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        A partir da figura 2.8, pode-se observar a importância relativa dos três tipos de 

interação fótons-matéria em função da energia do fóton e do número atômico do material, 

os quais serão descritos a seguir, ao explicitar o domínio dos efeitos nas baixas regiões 

intermediárias e de alta energia. 

 

 

2.2.2 O Efeito fotoelétrico 

 

Trata-se da absorção por um átomo de um fóton de energia Eγ = h.υ. Esta energia 

é inteiramente transmitida a um elétron do orbital eletrônico, que será liberado com uma 

energia cinética igual à energia do fóton menos a energia de ligação do elétron [20]. 

      

           O processo é imediatamente seguido de uma reorganização do orbital eletrônico, 

acompanhado pela emissão de um fóton X ou de um elétron Auger que transporta energia 

de excitação. Esta operação ocorre prioritariamente com os elétrons mais fortemente 

ligados, em geral aqueles da camada K, na condição de que a energia h.υ seja superior ou 

igual à energia de ligação do elétron. A representação deste efeito pode ser visualizada na 

figura 2.9 [21]. 

Figura 2.5: Importância relativa da interação de fótons com a matéria 

(adaptada de: Knoll) 

Figura 2.6: Esquema do Efeito fotoelétrico 



16 

 

 

2.2.3 Efeito Compton 

 

 Aqui o fóton transfere uma fração de sua energia a um elétron das camadas 

fracamente ligadas de um átomo. O fóton é espalhado fazendo um ângulo θ relativo à 

direção inicial de incidência, ao passo que o elétron é lançado segundo um ângulo de 

espalhamento φ na mesma direção. Pela conservação da quantidade de movimento e da 

energia cinética, pode-se calcular a nova energia h.υ’ do fóton bem como a energia 

cinética Ec do elétron Compton [21]: 

𝐸𝐶 = 𝐸𝛾 {1 −
1

1 +
𝐸𝛾(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝑚0𝑐2

}                                                   (2.9) 

Sendo 𝑚0𝑐2 a energia de repouso do elétron, que vale 511 keV. Nota-se, portanto, que a 

energia do fóton espalhado é máxima para θ = 0 e mínima para θ = 180° (que é dito 

fenômeno de retroespalhamento), conforme figura 2.10: 

 

 

 

2.2.4 Produção de Pares 

Figura 2.7: Representação gráfica do Efeito Compton 
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          Também conhecido como efeito de materialização, este fenômeno é somente 

possível se a energia do fóton for no mínimo o dobro da energia de repouso do elétron (2 

× 511keV). O fóton, em consequência, transforma-se num par elétron-pósitron. As duas 

partículas repartem a energia restante (h.υ – 1022 keV) sob forma de energia cinética, e 

seguem em direções opostas. Pois, como sabemos, as partículas vão perdendo energia 

cinética por freamento ou colisão, devido à sua passagem pela matéria. Posteriormente, o 

pósitron se aniquila com um elétron, gerando assim, dois fótons de 511 keV [21]. 

 

 

 

2.3 Interações de partículas carregadas com a matéria 

 

 

2.3.1 Radiação de freamento 

 

 As partículas quando carregadas, como exemplo os elétrons e pósitrons, são 

moderados ao entrar na matéria cedendo frações da sua energia cinética ao se chocar 

inelásticamente com os elétrons e os núcleos dos átomos. São igualmente desviados pelo 

campo coulombiano ou pelas forças nucleares, podendo perder energia sob forma de 

radiação X, denominada radiação de freamento ou Bremsstrahlung superposto ao 

espectro β e de fótons quando houver [21]. 

 

2.3.2. Atenuação das radiações na matéria 

Figura 2.8: Representação gráfica da Produção de Pares 
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 Considere a imagem de um feixe de fótons colimados e monoenergéticos, de 

intensidade I0 ao atravessar uma tela constituída de certo material absorvedor. Os fótons 

vão sofrer diferentes interações e muitos deles serão absorvidos pela substância que 

compõe a tela. Deseja-se determinar a intensidade I do feixe constituído pelas partículas 

que não sofreram qualquer interação ao transpor a tela. Ela obedece á seguinte relação: 

𝐼 = 𝐼0 exp(−𝜇𝑥)                                                          (2.10) 

Onde x representa a espessura da tela e μ o coeficiente de atenuação linear do material 

envolvido, assim como a energia do feixe. Ele é o resultado da soma das atenuações 

provenientes das diferentes interações possíveis com o meio interposto [22]. 

 

 

 

2.4 OS DETECTORES DE FÓTONS 

 

 

 Decorridos vários anos na pesquisa, temos tido avanços nas últimas três décadas 

ao desenvolvimento de detectores semicondutores. Este esforço ocorre no sentido de que 

há um excelente poder de resolução que facilita a análise fina das amostras estudadas. Os 

dois principais materiais empregados na construção destes detectores são o germânio e 

silício [22]. 

Figura 2.9: Efeito de atenuação de fótons colimados por uma tela 

absorvedora 
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 O germânio é utilizado principalmente para a detecção de fótons γ, ao passo que 

o silício com um número atômico mais baixo, é preferencialmente usado para a detecção 

de partículas carregadas ou de fótons X. 

  De início, produzir germânio de alta pureza se revelou difícil devido às razões 

tecnológicas. Atualmente é possível produzir cristais de germânio de alta pureza, o que 

dispensa todo e qualquer tipo de compensação. Este tipo de semicondutor pode ser 

reconduzido à temperatura ambiente, fora dos períodos de operação, sem que com isto 

estejam alteradas suas características. Os novos equipamentos podem assim suportar 

reaquecimentos programados ou acidentais, desde que com pouca frequência [22]. 

 Limitado em um primeiro momento à construção de detectores de estrutura planar 

o germânio de alta pureza permite que sejam construídos detectores de grande volume 

com elevada eficiência relativa. São os chamados High Purity Germanium detector HPGe 

[22].  

 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DE UM MATERIAL DETECTOR 

 

 

 Princípio de Funcionamento 

De acordo com o que foi apresentado nos parágrafos precedentes, no 

instante da interação de um fóton com um detector, um elétron é expulso 

com uma energia cinética igual à energia cedida pelo fóton menos a 

energia de ligação do elétron. Ao submeter uma diferença de potencial, o 

detector poderá coletar as cargas pelas diferentes interações. Esta condição 

aplica-se somente aos detectores gasosos do tipo câmara de ionização, 

Geiger-Muller e contador proporcional. Nos detectores semicondutores se 

coleta o par elétron-lacuna: O elétron no polo positivo e a lacuna no polo 

negativo. Obtém-se assim, um impulso do tipo elétrico, cuja amplitude de 

carga é proporcional a energia cedida durante a interação. Então cada 

impulso corresponde a um fóton detectado, e sua carga dá a energia 

transferida pelo fóton. Esta nada mais é senão a energia total do fóton 
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creditada ao efeito fotoelétrico, e uma parte da energia devida aos efeitos 

Compton e produção de pares. Um fóton pode depositar toda a sua energia 

em várias interações [22]. 

 Resolução 

Quando se representa o número de impulsos detectados 

provenientes de um feixe monoenergético, em função da energia, observa-

se um pico gaussiano centrado sobre a energia do feixe. Tal pico, chamado 

de pico de absorção total, é formado pelos impulsos relacionados aos 

fótons que depositaram toda a sua energia no detector. 

 Na espectrometria, a resolução é um critério essencial para o processo de 

escolha de um detector, uma vez que ela define o limite de separação de 

dois picos de energias bem próximas além de indicar as características de 

simetria em cada pico [22]. 

 A maneira mais comum para representar resolução em energia é conhecida 

como: fwhm (full-width at half maximum), tomada na metade da amplitude 

[22]. 

 Eficiência 

A eficiência de um equipamento de medida caracteriza sua capacidade de detectar 

fótons em uma dada energia. São definidos três tipos de eficiência [22]: 

I. A eficiência total, tida pela razão entre o número total de 

eventos detectados e o número de fótons de energia E 

emitidos pela fonte (sendo esta fonte monoenergética). 

II. A eficiência de absorção total, tida como a razão entre o 

número total de eventos detectados no pico de absorção 

total de energia E e o número de fótons de energia E 

emitidos pela fonte. 

III. Eficiência intrínseca, sendo a razão estabelecida entre o 

número total de eventos detectados sob o pico de absorção 

total de Energia E e o número de fótons de energia E que 

atinge a superfície do detector 

Qualquer que seja a eficiência considerada, ela está ligada ao coeficiente de atenuação 

do material que compõe o detector. Assim sendo, depende tanto da energia emitida pela 

radiação quanto do tipo de detector (número atômico, densidade e dimensões). 
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2.6 PRICÍPIOS DE FUNCIONAMENTO DE DETECTORES SEMICONDUTORES 

 

  

 Um semicondutor é um sólido cristalino cuja resistividade está compreendida 

entre a dos condutores (10-5 ohm/cm) e a dos isolantes (10+12 ohm/cm). Estes materiais, 

tendo em vista as numerosas propriedades, são utilizados tanto na indústria quanto na 

pesquisa. 

 Esquematicamente, um detector semicondutor pode ser considerado como uma 

pastilha monocristalina colocada entre dois eletrodos; estes estão ligados a uma fonte de 

tensão a fim de criar um campo suficientemente intenso no interior do cristal. Quando 

uma radiação ionizante atravessa um sólido, perde parcial ou totalmente sua energia ao 

interagir com o meio, com uma probabilidade tão elevada, quanto mais alto for o número 

atômico do material. Esta perda de energia se faz de maneira direta pelas partículas 

Figura 2.10: Resolução em energia e simetria de picos 
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carregadas e de maneira indireta pelos fótons. Ela se traduz pela movimentação de cada 

par elétron-buraco [22]. 

 Os portadores de cargas assim liberados criam nas extremidades de uma 

resistência elétrica um pulso de amplitude proporcional à energia depositada pela 

radiação no cristal. 

 A relação que vincula a energia liberada e a quantidade de carga coletada é: 

𝑄 =
𝑛. 𝐸. 𝑒

𝑊. 𝐶
                                                                       (2.11) 

Sendo n a eficiência de coleta, E a energia cedida ao meio, e a carga elementar (1,6 × 10-

19 coulomb), W energia média para criar um par elétron-buraco, C a capacitância do 

detector, Q a carga elétrica coletada [22]. 

 A qualidade de um detector está vinculada à geração e coleta de cargas. A coleta 

diz-se incompleta, quando o percurso da partícula ultrapassa as dimensões ativas do 

detector; e neste caso, a amplitude dos impulsos torna-se menor e, como consequência, 

não é mais mantida à proporcionalidade com a energia da radiação incidente [22]. 

 Para que a coleta de cargas seja completa, há a necessidade de satisfazer as 

seguintes condições: 

1. O detector não deve apresentar defeitos na estrutura cristalina e impurezas em sua 

composição 

2. A região de depleção deve conter um número desprezível de portadores livres 

3. A intensidade de campo elétrico deve ser suficiente. 

Os semicondutores seguem o princípio geral para detectar fótons, já descrito 

anteriormente. Em espectrometria gama, emprega-se com maior frequência 

semicondutores de germânio que apresentam uma vantagem com relação à sua resolução 

(aproximadamente 1,8 keV em 1332 keV). Um inconveniente ocorre para quando o 

detector encontra-se polarizado, é necessário resfria-lo com nitrogênio no intuito de 

preservar a integridade do cristal. Esta providência Permitirá também reduzir o que 

chamamos de ruído eletrônico e melhorar a resolução [22]. 

 

2.6.1 Caracterizando o detector semicondutor 
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2.6.1.1 Linearidade 

 

 Ela caracteriza a proporcionalidade entre a energia liberada no detector pela 

radiação incidente e a amplitude do sinal elétrico recolhido em seus terminais. Esta 

será tanto melhor quanto maior for a quantidade de radiação absorvida no volume 

ativo e portadores livres gerados forem totalmente coletados [22]. 

 

2.6.1.2 Resolução em energia 

 

A resolução em energia (fwhm) é a expressão da medida da largura à meia altura de 

um pico em dada energia. Tal parâmetro é utilizado para caracterizar quão fina é uma 

linha espectral. Por causa de deformações diversas, no lugar de linhas aparecem picos. 

No entanto, para aproximar-se do valor verdadeiro, o valor da resolução deverá ser o 

menor possível [22]. 

 As principais causas de degradação da resolução são: 

1. Uma razão sinal sobre ruído desfavorável, tendo em vista que o ruído se deve 

essencialmente a valores elevados de capacitâncias no detector ou no estágio de 

pré-amplificação. É imperativo, no sentido de conservar uma resolução aceitável, 

manter sob resfriamento determinados tipos de detector assim como os estágios 

da entrada do pré-amplificador. Esta degradação tem origem no ruído eletrônico; 

a resolução eletrônica está relacionada ao ruído de fundo do pré-amplificador pela 

expressão Re = (Rp+ Rd)
1/2, onde Rp é o ruído de fundo do pré-amplificador e Rd 

é o ruído de fundo do detector. 

2. As flutuações estatísticas do número de portadores de cargas criados pela radiação 

ionizante são avaliadas pela relação RS = 2,35 (F.E/W)1/2, onde W é a energia 

média de criação de um par elétron-buraco (2,98 eV para Ge, 3,81 eV para Si em 

77K). E é a energia da partícula, F é o termo de relação entre as diferentes cargas 

conhecido como fator de Fano (0,06 para Ge e 0,09 para Si) e Rs é a contribuição 

fundamental do detector ao alargamento das linhas. 



24 

 

3. A coleta incompleta de cargas produzidas conduz a um alargamento (Rc) das 

linhas e a sua deformação. Uma cauda alongada que aparece no lado das baixas 

energias torna os picos assimétricos. Esta imperfeição é inerente à qualidade do 

material semicondutor. 

4. Admitindo-se uma combinação quadrática das três causas de deformação, a 

resolução em energia pode ser expressa por: 

𝑅 = (𝑅𝑒
2 + 𝑅𝑠

2 + 𝑅𝐶
2)

1
2                                                  (2.12)  

 

2.6.1.3 Resolução no tempo 

 

A resolução no tempo caracteriza a dispersão no tempo de coleta das cargas para uma 

dada energia. Este parâmetro é importante nas experiências de física, onde se procura a 

simultaneidade de eventos nucleares [22]. 

 

2.6.2 Detectores à base de germânio 

 

Em consequência de seu baixo número atômico (Z = 14) o silício não se mostra 

conveniente à detecção de fótons de energia superior a 30 keV. O germânio, com um 

número atômico mais alto (Z = 32), apresenta uma eficiência muito maior. Logo, os 

detectores à base deste material são utilizados, sobretudo para as radiações X e γ [22]. 

 

1. Detector com estrutura planar 

São empregados, sobretudo para as radiações X e γ limitadas a algumas 

centenas de keV, porque eles têm uma boa resolução em energia associada a 

uma considerável eficiência. A forma destes detectores torna-os 

particularmente sensíveis á incidência de fótons, daí seu emprego em 

espectrometria de baixas energias. 

2. Detector com estrutura coaxial 

A estrutura planar não se adapta bem à detecção das radiações X e γ de energia 

elevada. Acima de algumas centenas de keV, é preferível utilizar cristais com 
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estruturas coaxiais, as quais são concebidas de forma a permitir obter volumes 

significativos. 

Os detectores sob formato coaxial apresentam uma eficiência relativamente 

alta associada às dimensões do cristal, uma boa resolução em energia e em 

tempo e uma excelente razão pico-Compton. 

3. Detectores de germânio hiper-puros (HPGe) 

A tecnologia conseguiu purificar ao máximo os cristais de Ge com 

concentração de impurezas menores que 1010 átomos/cm³. Com essa 

concentração, a espessura da zona depletada é de 10 mm para uma tensão de 

1200V e de 16mm para 3000V. 

Este tipo de detector não se deteriora mediante um reaquecimento acidental, 

desde que não esteja sob tensão. Os sistemas mais modernos trazem consigo 

um dispositivo que desliga a alta tensão quando o detector por algum motivo 

se aquece. Suas janelas muito finas os tornaram aplicáveis á espectrometria. 

A flexibilidade dos detectores de HPGe, tanto do tipo n ou p, devido suas 

janelas muito finas os tornam aplicáveis também a espectrometria X [22]. 

 

2.7 IODO-123 E OBTENÇÃO DO RADIOFÁRMACO IODETO DE SÓDIO – 

[123I]NaI 

 

 

O 123I é um radioisótopo emissor gama-X de meia-vida de 13,2 horas. Decai por 

captura eletrônica para vários estados excitados do 123Te, com emissão de radiação gama 

de várias energias, sendo a que é de maior intensidade possui energia de 159 keV com 

probabilidade de emissão na faixa de 97% para o nível estável do 123Te. Em seu processo 

de desintegração por captura eletrônica são emitidos raios-X de baixa energia (em torno 

de 32 keV) com probabilidades de emissão bastante altas (45% na faixa) [6]. É um 

radionuclídeo de grande interesse para a Medicina Nuclear já que apresenta viabilidade 

para a execução de exames de radiodiagnóstico. Por ser um radionuclídeo de meia-vida 

curta de 13,21 h, decai numa taxa que se torna menos prejudicial ao paciente durante o 

período de incorporação [23]. A figura 2.14 demonstra o esquema de decaimento do 123I. 
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O uso deste radioisótopo vem em função da substituição de outros radioisótopos 

que forneciam doses de radiação bastante altas aos pacientes submetidos às aplicações. 

Podemos citar, por exemplo, a dose de radiação absorvida na glândula tireoide durante a 

administração de 123I para uma taxa de contagem de 104 contagens/minuto que chega a 

ser 90% menor do que 125I e 97% menor para o 131I [23]. 

Com relação à produção de 123I, esta pode ser feita em acelerador do tipo cíclotron 

por diversas vias de reações nucleares, com irradiação de alvos com nêutrons, partículas 

α, prótons, dêuterons entre outros. Essas reações podem ser do tipo direta onde ocorre a 

produção do radionuclídeo a partir da irradiação do alvo, ou indireta, quando uma reação 

produz um radioisótopo que por decaimento produzirá o 123I [23]. 
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Figura 2.11: Esquema de desexcitação nuclear do átomo de 123I.(adaptado de 

LARAWEB) 
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Quando falamos em produção direta do 123I há de se salientar que neste método 

ocorre a maior taxa de produção das Impurezas Radionuclídicas da família do iodo, 

principalmente 124I e 125I. O método de produção do 123I onde são obtidos os menores 

índices de impurezas radionuclídicas ocorre através do bombardeamento do alvo 

Xenônio-124 (Xe-124) em que ocorre a reação 124Xe(p,2n)123Cs. O Césio-123 (Cs-123) 

decai para o 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 [23]. 

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 [123I]NaI. 

O processo de obtenção consiste, basicamente, das seguintes etapas [23]: 

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

para obtenção do Cs-123 segundo via de reação 124Xe(p,2n)123Cs; 

- 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; 

- Eluição do Iodeto (123I) com solução de Hidróxido de Sódio para obtenção do 

Iodeto de Sódio (NaI) [23]. 

 

 

2.8 IMPUREZA PRINCIPAL: 121Te  

 

 

 O 121Te é a impureza radionuclídica que ocorre em decorrência do método de 

produção do 123I descrito anteriormente. Trata-se de um radioisótopo emissor gama-X que 

apresenta meia-vida de 19,6 dias e que decai por captura eletrônica para o nível estável 

do 121Sb com gama de 88,6% de probabilidade de emissão. Identificar parâmetros 

nucleares mais específicos sobre este radioisótopo vai ajudar a dispor de um maior 
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conhecimento sobre o método de produção e os possíveis efeitos da presença deste 

radionuclídeo na amostra a ser administrada no paciente. 

 Sabe-se que a presença de impurezas Radionuclídicas pode comprometer a 

qualidade e nitidez de exames de imagem. Garantir que os contaminantes gerados no 

processo de produção estejam abaixo dum percentual indicado pela farmacopeia, garante 

que os exames realizados não apresentarão grandes diferenças de contraste em razão do 

quantitativo da impureza presente na amostra. A Figura 2.15 mostra o esquema de 

decaimento do 121Te [7]: 

 

 

A medição da grandeza 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 do radionuclídeo principal. 

As impurezas Radionuclídicas presentes no Radiofármaco [123I]NaI são 

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

Figura 2.12: Esquema de desexcitação nuclear do átomo de 121Te (adaptado 

de: LARAWEB) 

19,6 d 
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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 Farmacopeia Americana (USP) que recomenda um limite 

máximo de 15% de impurezas radionuclídicas para o Radiofármaco [123I]NaI [24,25]. 

 

2.8.1 Referências bibliográficas referentes ao 121Te 

 

 

Várias pesquisas na literatura abordam o tema relevante sobre impurezas 

Radionuclídicas. Em primeiro momento podemos citar uma referência cujo artigo trata 

da identificação de impurezas radionuclídicas para um método de produção de 123I em 

específico.  

CATANOSO e OSSO et al. Retratam em seu artigo uma abordagem sobre 

avaliação de impurezas radionuclídicas para o 123I e 131I. O método de produção é similar 

ao do IEN e apresenta algumas impurezas além do 121Te tais como: 123Te e 131Te. Sua 

abordagem realça o baixo percentual de impurezas radionuclídicas encontradas na 

amostra avaliada [4]. 

FUSCO et al. Também aborda o método de produção de 123I só que diferente dos 

demais. A reação utilizada é mais complexa e resulta do bombardeamento de 127I com 

próton resultando no radionuclídeo de interesse acompanhado de um grupo diferente de 

impurezas radionuclídicas. O trabalho aborda uma comparação de diferentes métodos de 

produção e a decorrência das impurezas radionuclídicas geradas. Para o caso, o método 

apresenta baixo nível de impurezas sendo a mais proeminente o 125I [5]. 

As análises preliminares que foram elaboradas ao longo do desenvolvimento da 

dissertação resultaram em alguns trabalhos publicados que reforçam a qualidade e 

relevância do tema. ARAÚJO et al. expos  o estudo da meia-vida do 123I e determinação 

de possíveis impurezas radionuclídicas decorrentes do processo de produção. A pesquisa 

apresentada reforça o embasamento em diversificadas pesquisas e abre a necessidade de 

padronizar a impureza de destaque, no caso o 121Te visando contribuir enquanto literatura 

de consulta [26]. 

Os trabalhos publicados resultam num total de quatro, todos relacionados à 

pesquisa decorrente do estudo de impurezas radionuclídicas. A nível informativo 

procuraram esclarecer quanto à origem das discussões fomentadas pela necessidade de 
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fornecer níveis de impurezas baixos visando o cumprimento da farmacopeia Americana 

utilizada como referência pelos Centros Produtores, como é o caso do IEN [26-31]. 

Assim, a padronização absoluta do 121Te, está mais do que justificada, uma vez 

que todas as referências utilizadas como consulta e desenvolvidas a partir do tema desta 

dissertação indicam a necessidade e relevância de dispor de informações precisas e de 

qualidade que indiquem possíveis problemas relacionados aos métodos de produção e dos 

parâmetros de qualidade da amostra. 

 

 

2.9 MÉTODOS PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO 

 

 

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

Métodos Diretos, aqueles cuja 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) [22].  

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, Anti-coincidência e Contagem em 

Coincidência por Pico-Soma [30,31,32].  

 

2.10 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 
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métodos indiretos mais empregados em metrologia de radionuclídeos são espectrometria 

gama com detector de germânio (utilizando o método Curva de Eficiência), 

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 [22].  

 

 

2.11 O MÉTODO CURVA DE EFICIÊNCIA 

 

  

O método Curva de Eficiência consiste de uma metodologia para obter a eficiência de 

fotopico de um sistema de espectrometria gama ou X. A eficiência de fotopico é definida 

como a relação entre a taxa de radiação detectada pelo sistema e a taxa emitida pela fonte. 

Com o uso de fontes padrões calibradas de energias e intensidades conhecidas, usando-

se o mesmo sistema de detecção e mesma geometria de contagem, obtem-se uma curva 

de eficiência em função da energia, através da relação [33]: 

𝜀 =
𝑆

𝑇. 𝐴. 𝐾. 𝑃𝛾
                                                           (2.13) 

Onde: 

S= área do fotopico de energia E de uma fonte padrão em (s-1) 

T= tempo vivo de contagem (s) 

A= Atividade da fonte padrão em Becquerel em (s-1) 

K= fator de decaimento do radionuclídeo da fonte padrão = 𝑒−𝜆𝑡0 = 𝑒−0,693.𝑡0/𝑇0,5, sendo 

 𝑇0,5 = meia-vida do radionuclídeo da fonte padrão 

t0= tempo decorrido entre a calibração da fonte e o instante de medição 

Pγ= probabilidade de emissão da radiação gama de energia (E) do fotopico em (s-1) 

  

 Com os dados acima obtém-se a curva de eficiência que será dada por meio de um 

ajuste de pontos experimentais pelo LABFIT® que fornecerá um ajuste matemático para 

cada tipo de curva. 

 O formato do ajuste matemático da curva de eficiência utilizado é dado de modo 

arbitrário por quem utiliza o programa. Alguns critérios de escolha são levados em 
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consideração tais como: comportamento físico das grandezas ou parâmetros envolvidos 

e a expressão matemática em que o valor do fator de correlação (r²) do ajuste deve ser o 

mais próximo possível de 1 [33]. 

 

 

 

2.12 O MÉTODO PICO-SOMA 

 

 

O Método Pico Soma permite medições absolutas de Atividade em radionuclídeos 

que emitam pelo menos dois fótons sob regime de coincidência. Esse método foi proposto 

inicialmente por Brinkman e colaboradores [10]. Brinkman demonstra em seu trabalho 

que a Atividade de um radioisótopo que emita dois raios gama em coincidência pode ser 

obtida a partir das áreas sobre os dois fotopicos, a área do pico-soma e uma extrapolação 

da contagem para energia zero [16]. 

As áreas sobre os fotopicos correspondentes ao γ1 e γ2 e ao pico-soma γ1 + γ2  são dadas 

por: 

  211 1.. teNA                              (2.13) 

 122 1.. teNA         (2.14) 

    𝐴12 = 𝑁. 𝑒1𝑒2                  (2.15) 

Onde: 

A1 e A2  áreas sobre os fotopicos de um isótopo que emita dois raios gama em 

coincidência 

A12 área sobre o pico-soma 

N Atividade Absoluta da fonte 

 𝑒1e 𝑒2 eficência do fotopico para  γ1 e γ2 

t1 e t2        eficiências totais de detecção para γ1 e γ2 
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Combinando as equações (2.13), (2.14) e (2.15), obtemos: 

  )1.(..1... 122121 teNteNAA                   (2.16) 

  )1(1.... 122121 ttNeeNAA        (2.17) 

  )1(1
.

12

12

21 ttN
A

AA
        (2.18) 

A área total (T) sobre todo o espectro será: 

             (2.19) 

 )1(1 2112 ttttNT         (2.20) 

 )11 2112 ttttNT         (2.21) 

                     (2.22) 

Das equações 2.18 e 2.22, vem que: 

  2121

12

21 1
.

ttttN
A

AA
       (2.23) 

  2121

12

21 1
.

ttttN
A

AA
       (2.24) 











N

T
N

A

AA
1

.

12

21
      (2.25) 








 


N

TN
N

A

AA

12

21.
      (2.26) 

TN
A

AA


12

21.
      (2.27) 

NT
A

AA


12

21.
      (2.28) 

Onde a 2.28 representa a equação geral do pico-soma. 

  )1)(1(1 21 ttNT 

 2112 ttttNT 



34 

 

Esta equação é usada para determinação da Atividade Absoluta de radionuclídeos 

que possuam pelo menos dois gamas em coincidência em seu esquema de decaimento. 

Esta mesma equação pode usada para a padronização de emissores β+ puros ou β+-γ, desde 

que a geometria de medição seja aproximadamente 4 π e também para emissores X-γ [16]. 

 

2.12.1 Método Pico-Soma para emissores Gama-X 

 

 Brinkman et al. Demonstra de maneira elegante em seu artigo o método pico-soma 

para emissores Gama-X. Em especial para o 123I, é apresentada uma calibração absoluta 

que pode ser conferida logo à seguir: 

 Para o 123I ocorre uma peculiaridade onde podem ocorrer dois Picos-Soma: Um 

proveniente da soma de raios X com raios X e outro da soma dos raios X com um Gama. 

As contagens do pico de raios X apresentam a contribuição dos raios X que 

sustenta a captura eletônica e dos raios X proveniente do elétron de conversão. Então:  

𝑁𝑥 =  𝑁𝑥1 + 𝑁𝑥2                                                             (2.29) 

 Onde Nx1 provém do processo de captura eletrônica (Px1) e Nx2 provém do 

processo de conversão interna (Px2). Sabendo disto, teremos que: 

𝑁𝑥1 =  𝑁0 ∈𝑥 𝑃𝑥1(1 − 𝑡𝛾𝑃𝛾)(1 − 𝑡𝑥𝑃𝑥2)                                    (2.30) 

𝑁𝑥2 =  𝑁0 ∈𝑥 𝑃𝑥2(1 − 𝑡𝑥𝑃𝑥1)                                                     (2.31) 

𝑁𝑥𝑥 =  𝑁0 ∈𝑥 𝑃𝑥2𝜀𝑥𝑃𝑥1                                                            (2.32) 

𝑁𝛾 =  𝑁0 ∈𝛾 𝑃𝛾(1 − 𝑡𝑥𝑃𝑥1)                                                         (2.33) 

𝑁𝑥𝛾 =  𝑁0 ∈𝛾 𝑃𝛾𝜖𝑥𝑃𝑥1                                                            (2.34) 

𝑁𝑇 = 𝑁0[1 − (1 − 𝑡𝑥𝑃𝑥1)(1 − 𝑡𝑥𝑃𝑥2)(1 − 𝑡𝛾𝑃𝛾)]                                      (2.35) 

De (2.30) vem que: (1 − 𝑡𝑥𝑃𝑥2)(1 − 𝑡𝛾𝑃𝛾) =  𝑁𝑥1/𝑁0𝜀𝑥𝑃𝑥1 e de (2.33) vem que: 

(1 − 𝑡𝑥𝑃𝑥1) =  𝑁𝛾/𝑁0𝜀𝑥𝑃𝛾. Substituindo-se em (2.35) decorre que: 
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𝑁𝑇 = 𝑁0 [1 −
𝑁𝛾

𝑁0𝜀𝛾𝑃𝛾
 

𝑁𝑋𝑋

𝑁0𝜀𝑋𝑃𝑋1
] = 

                                                           𝑁0 [1 −
𝑁𝛾𝑁𝑋1

𝑁0(𝑁0𝜀𝛾𝑃𝛾𝑃𝑋1𝜀𝑋) ] = 

                                                                          =  𝑁𝑥𝛾𝑑𝑒 (2.34) 

   𝑁0 [1 −
𝑁𝛾𝑁𝑥1

𝑁0𝑁𝑥𝛾
 ] ∶. 

              𝑁0 = 𝑁𝑇 +
𝑁𝛾𝑁𝑋1

𝑁𝑥𝛾
                                                             

 Que com a (2.29) dá: 

𝑵𝟎 = 𝑵𝑇 +  
𝑵𝜸𝑵𝑿𝟏

𝑵𝒙𝜸
−  

𝑵𝜸𝑵𝑿𝟐

𝑵𝜸𝑿
                                 (𝟐. 𝟑𝟔)      

 

 Mas se utilizarmos as equações (2.31) e (2.33) obteremos que: (1 − 𝑡𝑥𝑃𝑥1) =  

𝑁𝑋2

𝑁0𝜀𝑋𝑃𝑋2
=   

𝑁𝛾

𝑁0𝜀𝛾𝑃𝛾
 

 

𝑁𝑥2 =
𝑁𝛾𝑁0𝜀𝑋𝑃𝑥2

𝑁0𝜀𝛾𝑃𝛾
 
𝜀𝑋𝑃𝑋1

𝜀𝑋𝑃𝑋1
=  

𝑁𝛾𝑁𝑋𝑋

𝑁𝑋𝛾
 

 

Onde com auxílio de (2.32) e (2.34) fornece: 

𝑁𝑋2 =  
𝑁𝛾𝑁𝑋𝑋

𝑁𝑋𝛾
                                                         (2.37) 

Que quando substituída em (2.36) fornece: 

𝑵𝟎 = 𝑵𝑇 +  
𝑵𝜸𝑵𝑿𝟏

𝑵𝒙𝜸
−  

𝑵𝜸𝟐𝑵𝑿𝑿

𝑵𝑿𝟐𝜸

                                          (𝟐. 𝟑𝟖) 

E assim está demonstrado todo o conjunto de equações que constituem o método 

Pico-Soma que será utilizado ao longo de todo o desenvolvimento do processo de 
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Padronização Absoluta do 121Te que se assemelha ao 123I com relação as suas 

características1. 

 

2.13 INCERTEZA 

A incerteza de medição expressa o grau de confiabilidade de um resultado, visto que 

pode ser definida como uma faixa onde se supõe estar o valor verdadeiro, com um 

determinado nível de probabilidade. Experimentalmente pode ter origem em diversas 

fontes, tais como, amostragem, condições ambientais, determinação de massa e volume, 

valores de referência, etc. Cada fonte de incerteza deve ser tratada separadamente e elas 

são agrupadas em duas categorias, Tipo A e Tipo B, dependendo da maneira como seu 

valor numérico foi obtido [16]. 

A incerteza do tipo A é estimada a partir de uma série de observações repetidas, 

baseando-se na distribuição estatística dos resultados. Os estimadores das incertezas tipo 

A são definidos pelo desvio padrão experimental e pelo desvio padrão experimental da 

média. 

1
)(

2
_

















n

xx

xS

i

       (2.39) 

      
n

xS
xS

)(
)(

_

         (2.40) 

A incerteza do tipo B é obtida por meio de informações sob a variação dos parâmetros 

de medição. 

A incerteza padrão combinada (Uc) caracteriza a dispersão dos valores medidos.  Para 

calculá-la, utiliza-se a regra de combinação de variâncias partindo-se das incertezas 

padrões de combinação de cada componente do tipo A e do tipo B. A incerteza padrão 

combinada é muito usada para expressar a incerteza de um resultado de medição, mas 

muitas vezes é necessário definir um intervalo no qual o valor verdadeiro se situa. Esse 

intervalo é chamado de intervalo de confiança e a incerteza, de incerteza expandida (U), 

                                                           
1 Não se empregou o processo de Padronização Absoluta para o 123I uma vez que o LNMRI já havia feito 

intercomparações para este radionuclídeo 
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a qual é calculada multiplicando-se a incerteza padrão combinada por um fator de 

abrangência k [16]. 

)()( 2
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3.METODOLOGIA 

 

  

O objetivo principal deste trabalho consiste da padronização Absoluta do 121Te, 

enquanto impureza Radionuclídica presente durante o processo de fabricação do 123I. Para 

dar prosseguimento ao tema, foi estabelecida uma metodologia de trabalho: 

- Elaboração das Curvas de eficiência para os detectores utilizados a fim de 

garantir a linearidade do sistema e a obtenção da grandeza Atividade para o 123I. 

- Calibração do 123I a fim de obter informações sobre o seu decaimento e observar 

o comportamento da impureza esperada ao longo do processo aquisição de dados. 

- Prosseguir com a aplicação do Método Pico-Soma na Padronização Absoluta do 

121Te. 

A utilização dos Detectores de HPGe se dão no sentido da praticidade e 

disponibilidade no LNMRI para medição de baixas energias, viabilizando o estudo das 

impurezas que apresentam energias de baixa intensidade. 

 

3.1 CALIBRAÇÃO DO 123I  

 

O 123I possui todas as informações pertinentes ao seu esquema de decaimento e 

informações de dados nucleares presentes em tabelas como as que são mostradas na tabela 

3.1. 

       

 

 

Tabela 3.1: Probabilidades de Emissão por captura eletrônica do 123I 

Energia 

  keV 

Probabilidade 

    × 100 

Permitidos 

Permitidos 

  Permitidos 

Permitidos 

Permitidos 

Permitidos 

Permitidos 

Permitidos 

Permitidos 

Permitidos 

Permitidos 

Permitidos 
 

 

 

 

 

Natureza 
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Tabela 3.2 Transições Gama e processo de conversão interna do 123I 

Tabela 3.3 Transições X do 123I 

Energia 

   keV 
Multipolaridade 

Energia 

   keV 

Probabilidade     

relativa 
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Figura 3.1 Esquema de Decaimento do 123I 
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Etapas de Calibração 

 Implementação do sistema de espectrometria gama com detector HPGe d3 rotina  

 Elaboração da curva de eficiência em d3p4 

 Aquisição de dados 

 Tratamento de dados 

 Determinação da Grandeza Atividade 

 

3.2 PADRONIZAÇÃO ABSOLUTA DO 121Te (ETAPA PRELIMINAR) 

  

 O 121Te apresenta dados nucleares assim como os do 123I em tabelas nucleares, 

porém há uma carência de dados relacionados à este radionuclídeo tais como ausência de 

espectro de decaimento ou até mesmo valores de probabilidade de emissão X, (Px) e (Pγ) 

no caso da tabela do LNHB são pouco precisos. Dos poucos dados que se dispõe, seu 

espectro de decaimento encontrado na tabela LEDERER foi apresentada na secção 3.2 e 

na tabela 3.4 estão relacionadas às Energias e probabilidades de emissão associadas. 

 

 

 

Tabela 3.4 Tabelas de Informações Nucleares do 121Te LARA/LNHB 

Elemento: Telúrio (Z=52) 

filho(s): Sb-121 (ε, 100%) 
Q+: 1054keV 

Possíveis filhos: Te-121m (I.T., 88,6%) 

Meia-vida (T1/2): 19.16 (5) d ≡ 1.6554 (43) 106s 

Constante de decaimento (λ): 418.7 (11) 10-9s-1 

Atividade por massa (Am): 2.084(5) 1015 Bq.g-1 

Referência: NDS 64 E 90 – 1999 

 

121Te – Emissões e Esquema de decaimento 

Resultados de arquivo (ASCIII formato de texto): Te-121.txt 

Energia (keV) Intensidade (%) 

(keV) 

tipo Origem    Nível Possível coincidência (keV) 

Limiar de coincidência: 10% 

Não há esquema de decaimento disponível 
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Etapas de Calibração 

 Utilização do Método Curva de eficiência em d4p2 para a obtenção da grandeza 

Atividade 

 Utilização do Método Pico-Soma para obtenção do valor da grandeza Atividade 

 Tratamento de dados 

 Comparação dos resultados 

Espera-se que com os resultados obtidos seja possível acrescentar informações 

pertinentes a este radioisótopo de tamanha importância no âmbito Nuclear. 

 

 

3.3 CORREÇÕES APLICADAS 

 

3.3.1 Decaimento Radioativo 

 

Durante o tempo em que as fontes radioativas foram medidas, ocorreu redução nas 

taxas de contagem devido ao decaimento radioativo. A correção deste decaimento torna-

se necessária principalmente nos radionuclídeos de meia-vida curta, onde estas perdas 

mostram-se mais significativas. Além disso, há a correção da Atividade da fonte para a 

data de referência [16]. A correção devido ao decaimento durante a contagem e para a 

data de referência pode ser expressa pela Equação 3.1. 

RD FFNN ..0          (3.1)

  

na qual 

Ct

c
D

e

t
F









1
         (3.2)
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e   

t

R eF            (3.3)

  

Em que,  

           N Atividade da fonte na data de referência; 

N0 Atividade da fonte no instante inicial de contagem; 

 constante de decaimento (λ= ln(2)/T1/2) 

FD fator de correção de decaimento durante o tempo de contagem tC 

FR fator de correção de decaimento para a data de referência, após decorrido 

o tempo t 

 

3.3.2 Tempo Morto 

 

 

O tempo mínimo que existe entre a detecção de dois eventos de modo a serem 

detectados como dois pulsos separados é chamado de tempo morto. Por ser o decaimento 

radioativo de natureza estatística, há sempre uma probabilidade de que um evento real 

seja perdido porque ocorreu logo após um outro evento. Esta perda pode ser significativa 

quando altas contagens estão presentes, e correções devem ser consideradas [22]. 

Esta correção de tempo morto é feita pelo analisador multicanal, por meio de um 

cronômetro que corrige por meio de medição de tempo vivo, que libera os pulsos que 

foram registrados no momento em que o circuito de tempo morto estava ocupado 

processando outro pulso [16]. 

 

3.3.3 Radiação de Fundo 

 

A correção para radiação de fundo torna-se extremamente necessária, visto que 

existem eventos que incidem no detector e geram contagens que não são provenientes do 

decaimento da fonte. Na contagem da radiação de fundo são mantidos os mesmos ajustes 
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e condições do sistema, porém sem a presença da fonte radioativa.  A correção é realizada 

no próprio programa de análise de espectros, que subtrai o espectro da radiação de fundo 

do espectro da fonte medida [16]. 

 

3.4 LIMIAR DE DETECÇÃO 

 

 O limiar de detecção é utilizado enquanto critério de detecção a posteriori para 

decidir se uma grandeza (pico ou nuclídeo) foi ou não detectado. Em caso de não 

detecção, recorre-se ao limite de detecção a posteriori. O limite de detecção a posteriori 

corresponde a maior atividade que poderia ter o nuclídeo que foi declarado não detectado 

(a área do pico é inferior ao limiar de detecção) [22]. Este valor depende das 

características de detecção da instalação e das condições experimentais (preparação da 

amostra, geometria medida, tempo de contagem, etc). O limite de detecção a priori 

corresponde então ao menor valor de atividade que poderia ter o nuclídeo para ser 

detectado com uma dada probabilidade, ou seja, que a sua atividade seja superior ao limiar 

de decisão [34]. 

 

  

Figura 3.2 Representação do Limiar de Detecção 

    Não   

detectado   

Detectado   

 

Background   
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Este problema tem sido discutido por vários autores. Neste caso foi utilizada a 

abordagem feita pelo livro Pratical Gamma-Ray Spectrometry que estabelece quais picos 

de uma amostra devem ser considerados como apresentado na equação (3.4): 

𝐿𝐷 = 2,71 + 3,29 [𝐵 (1 +
𝑛

2𝑚
)]                                        (3.4)  

Onde; 

B = Background (B = ÁREA TOTAL – ÁREA LÍQUIDA) 

n = número de canais na área grossa 

m = número de canais após a área líquida (intervalo = ±3) 

 Com isto, é possível obter a Atividade mínima detectável dada por: 

𝑀𝐷𝐴 =
𝐿𝐷

𝜀 × 𝑃𝛾 × 𝛥𝑡
                                                      (3.5) 

Onde; 

LD é dado pela equação 3.4 

ε = eficiência absoluta de contagem 

Pγ = probabilidade de emissão gama 

Δt = período de contagem 

3.5 ANÁLISE DE INCERTEZAS APLICADAS AO MÉTODO CURVA DE 

EFICIÊNCIA 

  

  A incerteza no valor da eficiência possui dois tipos de contribuições: 

 Flutuação estatística de seu valor obtido nas diversas medições, expressa pelo 

desvio padrão dos valores; 

 Propagação das incertezas de seus vários componentes integrantes da expressão 

matemática de cálculo de valor da eficiência dado pela equação geral descrita no 

tópico 2.3 da Fundamentação Teórica. 
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A determinação do segundo componente pode ser feito utilizando o procedimento 

padronizado estabelecido pelo Guia para Expressão da Incerteza de Medição (GUM) 

[35]. 

Assim, supondo que os componentes mais importantes da incerteza da eficiência 

são os provenientes de: 

 Estatística de contagem de S, u(S) 

 Incerteza da atividade u(A) fornecida pelo certificado de calibração da fonte 

 Incerteza da probabilidade de emissão gama (Pγ) ou X, ou de Energia (E) 

 Incerteza no valor da Meia-Vida (T1/2) 

 

    𝑢2(𝜀) =  (
𝜕𝜀

𝜕𝑆
)

2

. 𝑢2(𝑆) + (
𝜕𝜀

𝜕𝐴
)

2

. 𝑢2(𝐴) + (
𝜕𝜀

𝜕𝑃𝛾
)

2

. 𝑢2(𝑃𝛾) + (
𝜕𝜀

𝜕𝑇1/2
)

2

. 𝑢2(𝑇1/2)  (3.6) 

 Onde, 

  u(S) = √𝑆 = incerteza padrão da área S do fotopico 

  u(A) = Incerteza da Atividade (A) da fonte padrão, fornecida pelo 

certificado de calibração, utilizada para a obtenção de um ou mais pontos da Curva 

de Eficiência. 

  u(Pγ) = Incerteza da probabilidade de emissão da radiação gama, sob 

medição, dada por tabela de radionuclídeos ou obtida experimentalmente em várias 

medições 

  u(T1/2) = Incerteza do valor de meia-vida do radionuclídeo padrão dada por 

tabelas de radionuclídeos (LNHB, PTB, etc.) 

 Derivando a expressão da eficiência dada pela relação 2.13 no tópico 2.3 do 

capítulo Fundamentação Teórica em relação às variáveis de influência (S), (A), (Pγ) 

e (T1/2), e substituíndo em (acima) temos que: 

 

𝑢(𝜀) =  𝜀. √
𝑢²(𝑠)

𝑆²
+

𝑢²(𝐴)

𝐴²
+

𝑢²(𝑃𝛾)

𝑃𝛾
+

(0,693. 𝑡0)²

𝑇1/2
4 . 𝑢²(𝑇1

2
)          (3.7) 
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 A expressão 3.7 é o valor calculado da incerteza da eficiência [ε(E)] do detector 

para a energia (E) do fotopico do radionuclídeo usado para a obtenção do ponto da 

Curva de Eficiência. 

 

3.6 ANÁLISES DAS INCERTEZAS APLICADAS AO MÉTODO PICO-SOMA 

 

 

3.6.1 Incertezas Tipo A (Estatísticas) 

 

 

Na determinação da Atividade (N0) de uma fonte radioativa pelo Método pico-soma 

utiliza-se a equação [36]:  

RNN T 0           (3.7)

  

Sendo,    
12

21

N

NN
R            (3.8) 

Pela regra da propagação de incertezas obtém-se: 

222

0 )()()( RNN T          (3.9)

  

Em que, 

N1 e N2 áreas sob os fotopicos de um isótopo que emita dois raios gama em 

coincidência 

N12 área sob o pico-soma 

NT  contagem total do espectro extrapolado para E=0 keV 

O valor de NT é extraído do espectro e constitui-se da contagem bruta (Nbruta= 

SUM(espectro)) subtraída a radiação de fundo [16]. 
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Para facilitar o entendimento, a equação 3.9 é analisada por partes. 

O tempo vivo do espectro da radiação de fundo geralmente é diferente do tempo vivo 

do espectro devido a atividade da fonte. A taxa de contagens da radiação de fundo T(BG) 

é expressa por: 

)(

)(

)(

BG

BG

BG
Tv

SUM
T         (3.10)

  

Como:  

                        BGNN BrutaT         (3.11) 

e, 

    )(espectroBruta SUMN         (3.12)

  

então,  

          )()( . espectroBGBrutaT TvTNN        (3.13) 

 

Levando em conta a extrapolação para energia em 0 keV: 

)0/.(. )()( keVEpextrTvTNN espectroBGBrutaT      (3.14) 

Pela regra de propagação de incertezas: 

22

)()(

22 )0()].([)()(  extTvTNN espectroBGBrutaT     (3.15) 

Nbruta, T(BG).Tv(espectro), e a (ext    0) são contagens e pela estatística de Poisson valem as 

relações [16]: 

BrutaBruta NN  2)(        (3.16) 

 

)()(

2

)()( .]).([ espectroBGespectroBG TvTTvT       (3.17) 
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0)0( 2  extext       (3.18) 

Temos, então: 

)0(.)( )()(

2  extTvTNN espectroBGBrutaT      (3.19) 

A incerteza em R é: 

12

21

N

NN
R          (3.20) 

2

12

12

2

2

2

2

1

1

2








 








 








 








 

N

N

N

N

N

N

R

R
     (3.21) 

R é calculado quando é calculado o N0. Tendo ΔR/R e R: 

  2

2

2
.R

R

R
R 







 
        (3.22) 

A incerteza total ao quadrado é a soma das expressões 3.16 e 3.19 [16]. 

RN
N

NN
NN TT 

12

21
0       (3.23) 
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2

02

T

2

T

02
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R

N
N

N

N
)N(  

























      (3.24) 

   22222

0 11 RNN T        (3.25) 

 

3.6.2 Incertezas Tipo B 

 

3.6.2.1 Incerteza no decaimento radioativo 

 

A incerteza para o decaimento radioativo é estimada pela equação [16]: 
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2

2/1 )(

..2ln
2/1

T

ut
u

T

decaimento


        (3.26) 

Em que: 

   Δt diferença de tempo entre a data da medição e a data de referência 

   uT1/2 incerteza na meia-vida do radionuclídeo 

  T1/2 meia-vida do radionuclídeo  

 

A incerteza expandida foi obtida por meio da composição quadrática das incertezas 

tipo A e tipo B, para um nível de confiança de 68,3% (k=1). 

 

3.7 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Neste tópico será feito o uso de alguns equipamentos para o desenvolvimento deste 

trabalho. Em princípio, foram realizadas duas etapas principais de medição com sub-

etapas em cada uma. A primeira ocorreu no dia 14/05/2014 onde foram realizadas 

medições com o 123I no detector d3 rotina de HPGe com o intuito de determinar o valor 

de eficiência relativa aos diversos fotopicos  necessários para a determinação de sua 

Atividade.  

Esta primeira etapa apresentou alguns problemas relacionados à algumas medições 

que foram abandonadas devido à inconsistência das mesmas. Para uma nova rodada de 

medições, foi selecionada a data de 01/10/2014 visando o novo ciclo de medições para 

obter a padronização absoluta do 121Te. 

Esta fase serviu como teste para o sistema de HPGe que fora implementado com 

auxílio da curva de eficiência através de padrões radionuclídicos disponíveis no 

LNMRI/SEMRA. Além disso, esta fase foi essencial para ajustes de detalhes tais como 

tempo para preparar as fontes, tempo de contagem e habilidade durante a medição da 

Atividade de um radionuclídeo de meia-vida curta. 

 A segunda fase ocorrida em 01/10/2014, permitiu por meio de algumas sub-rotinas 

a Padronização Absoluta do 121Te pelo Método Pico-Soma absoluto e pelo método 
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relativo da Curva de Eficiência e mais algumas descobertas sobre procedimentos de 

obtenção de dados e sobre Impurezas Radionuclídicas. 

Neste momento se buscará responder o questionamento do Centro Produtor à respeito 

da presença ou não de uma impureza específica: 123mTe. Os espectros obtidos em todas as 

etapas e ciclos de medições serão analisados, com base na Curva de Eficiência em busca 

dos fotopicos desejados que caracterizem este radioisótopo. 

 

 

Radionuclídeo Instrumentação 

123I        1  

121Te               1 e 2 

 

 

3.7.1 Instrumentação Utilizada (Sistema 1) 

 

        As interações em um detector podem ser transformadas por meio de um sistema 

eletrônico cuidadosamente montado que fornece dados conformados e amplificados. 

Esses dados quando analisados e interpretados, resultarão num grupo de informações que 

serão fundamentais para o alcance do objetivo aqui proposto. 

        Para esta primeira etapa foi utilizado um sistema espectrométrico constituído dos 

seguintes componentes eletroeletrônicos: 

 Detector HPGe Co-Axial MODELO: GMX 70 P495/SÉRIE:51-TN50979A 

 Pré-Amplificador ORTEC® SÉRIE:51-TN50979A 

 Amplificador ORTEC® MODELO 572 

 Um analisador Multicanal (MCA) ORTEC® MODELO 927 

 Sistema de aquisição de dados MAESTRO® 

           Cuja composição dos módulos que integram o sistema pode ser vista no 

diagrama de blocos da figura 3.3 

Tabela 3.5  Sistemas de detecção utilizados 
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3.7.1.1 Módulos Componentes do Sistema 1 de Espectrometria 

 

 

DETECTOR 

 Possui a função de detectar a radiação emitida pelos radioisótopos. Possui 

eficiência relativa de 70% e seu esquema é mostrado abaixo 

 

Figura 3.3 Desenho esquemático do sistema de espectrometria gama 

Figura 3.4 Detalhamento de um detector de Germânio 

Proteção 
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BLINDAGEM 

 Todo o processo de medição nuclear necessita além do aparato técnico e módulos de 

detecção, de uma blindagem capaz prevenir que radiações cósmicas e outros agentes 

externos interfiram na qualidade de medição. Um desenho esquemático da blindagem 

utilizada para o Sistema de Detecção 1 está mostrado na figura 3.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A blindagem utilizada é composta por tijolos de chumbo, que compõe uma geometria 

cúbica apoiada sobre uma estrutura de aço. O seu interior é revestido com folhas de 

cádmio e de cobre nesta ordem respectivamente, com um volume livre interno de 1m³ e 

na parte inferior se localiza um orifício para a entrada do detector. Todo o aparato de 

suporte foi projetado e confeccionado no IRD. 

Abaixo são apresentadas as fotos do detector d3rotina e sua blindagem confeccionada 

sobre suporte de aço apropriado e vasilhame para nitrogênio líquido necessário para 

manter o detector sob temperatura de funcionamento adequada. 

Figura 3.5 Detalhamento de um detector de Germânio 
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PRÉ-AMPLIFICADOR 

 Foi utilizado um pré-Amplificador acoplado ao detector, fabricante ORTEC® que 

oferece baixo ruído, indicador de excesso de contagem e de proteção para temperatura 

alta. 

FONTE DE ALTA TENSÃO 

 Foi utilizado uma fonte HV Da ORTEC® modelo 459, ajustada para 4,5Kv 

negativo 

Figura 3.6 Foto do sistema 1 d3rotina 
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AMPLIFICADOR 

 Utilizou-se um amplificador da ORTEC®, modelo 572 

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 O programa MAESTRO II fabricado pela ORTEC® foi utilizado por apresentar 

um bom desempenho para esta aplicação. É um software que oferece uma variedade de 

recursos que auxiliam o operador do sistema durante o processo de aquisição e análise de 

dados. 

 

 

 

3.7.1.2 Módulos Componentes do Sistema 2 de Espectrometria 

        

        Para a segunda etapa foi utilizado um sistema espectrométrico semelhante ao 

utilizado no Sistema 2 composto por Detector de HPGe planar (fabricante: Canberra - 

modelo GL 2020R), Pré-amplificador (fabricante: Canberra); Amplificador (fabricante: 

Canberra – modelo 241); Analisador multicanal (fabricante: Ethernin- modelo 919E); 

Figura 3.7 Bin com módulos eletrônicos/ sistema de aquisição de 

dados MAESTRO 
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Fonte de alta tensão (fabricante: Ortec - modelo 459);  e Programa para aquisição e análise 

de Dados - Maestro II 

No Sistema 2 o detector está posicionado no centro da plataforma cúbica de volume 

interno que também possui aproximadamente 1m3. Esta célula é constituída por chumbo 

com 10 cm de espessura de parede e é revestida internamente com camadas de cádmio e 

cobre para reduzir a fluorescência dos raios X do chumbo. 

O detector usado neste arranjo experimental é um HPGe, tipo planar, denominado 

d4, que é próprio para energias que variam de 3 a 300 keV.  

Com o objetivo de ampliar a faixa de trabalho deste detector, utilizou-se um 

dispositivo para dividir o sinal que sai do pré-amplificador, chamado divisor de tensão. 

Este dispositivo foi acoplado à saída do pré-amplificador. A representação do divisor de 

tensão está mostrada na Figura 3.8 e este mecanismo permitiu alcançar energias em torno 

de 1200 keV [16]. 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Abaixo estão representadas as fotos do equipamento que compõe a estrutura do 

esquema dois composto por d4 e módulos eletroeletrônicos. 

 

 

 

Figura 3.8 Esquema do Divisor de Tensão 
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Figura 3.9 Sistema 2 (d4) 
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Suporte fixador de geometria 

 

 Para a execução das medições foi necessário utilizar um suporte fixador de 

geometria, uma vez que se trata de uma peça importante que vai garantir o correto 

posicionamento da fonte sobre o detector sem folgas, garantindo a reprodutibilidade de 

posição do sistema. As geometrias utilizadas consistem de p4=20cm e p2=10cm 

                       

 

Figura 3.10 Bin+ Amplificador+ divisor de tensão 

Figura 3.11 Suporte fixador de geometria 
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A figura 3.12 denota a importância da distância da fonte ao detector, ressaltando que 

uma vez adotada uma configuração de geometria, esta deverá ser respeitada até o final 

das medições. 

 

 

3.8 CONFECÇÃO DE FONTES 

 

Para cada sistema de medição foi utilizado um grupo de fontes que foram 

preparadas de acordo com a necessidade dos sistemas de detecção. A solicitação da 

confecção das fontes para a rodada de medidas foi feita em planilha e o modelo encontra-

se em anexo. 

 

3.8.1 Para o Método Pico-soma 

 

As fontes foram preparadas com o auxílio de um picnômetro (dispositivo conta-

gotas), depositando-se gotas de solução do radionuclídeo em um filme de poliestireno, 

com espessura de 0,05 mm, fixado em um anel de acrílico. O anel possui diâmetro externo 

de 25 mm, diâmetro interno de 4 mm e 1 mm de espessura. Depois de secas, as fontes 

foram cobertas com o mesmo filme de poliestireno. A Figura 3.13 ilustra o esquema de 

montagem das fontes [16]. 

 

 

 

Figura 3.12 Detalhamento da influência de geometria nas medições 
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. 

 

As massas das fontes foram determinadas por gravimetria, com pesagem diferencial 

utilizando uma balança Mettler Toledo modelo MT-5.  

 

 

 

Figura 3.13 Esquema explicativo do processo de confecção de fontes  

puntiformes (Adaptado de: OLIVEIRA, E. M.) 

 

Figura 3.14 Balança Mettler Toledo MT-5 
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A Figura 3.15 apresenta uma fonte pronta para ser medida. 

                             

 

A quantidade de fontes preparadas para as diversas medições nos Sistemas 1 e 2 

estão descritas na tabela 3.6. 

Tabela 3.6 Fontes preparadas para a data de referência de 01/05/2014. 

Radionuclídeo Quantidade de fontes preparadas 

123I 78S14, 79S14, 80S14, 81S14, 82S14, 83S14 

(TOTAL: 6 FONTES) 
123I AMPOLA 59L14 

(TOTAL: 1 AMPOLA) 

 

 

 

 

Radionuclídeo 

Código da fonte 

Figura 3.15 Especificação nominal do modelo de fonte pontual 

Figura 3.16 Fontes puntiformes e ampola 
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3.9 COMPOSIÇÃO DA CURVA DE EFICIÊNCIA PARA D3ROTINA E D4 

 

 

Dados para a composição da curva d3rotina (ampola) 

 

Para a composição da curva de eficiência de d3rotina foram utilizados padrões 

líquidos na geometria ampola. Os padrões utilizados para a confecção da curva podem 

ser vistos na tabela a seguir: 

 

CÓDIGO DO PADRÃO PADRÃO 

Ampola 11 60Co 

Ampola 05R 166mHo 

Ampola 50R 134Cs 

Ampola 05R 133Ba 

Ampola 01 207Bi 

Ampola 35R 57Co 

 

Para a confecção da curva foram tomadas medidas em torno de 24horas para cada 

medição na posição p4 = 20cm. 

Dados para a composição da curva (padrões sólidos) 

 Ao longo do processo de medições executadas para a primeira etapa, objetivou-se 

a calibração do 123I na geometria ampola e a obtenção do primeiro grupo de medidas para 

as fontes pontuais buscando a presença de 121Te, que foi verificada; porém o grupo de 

medições não foi favorável para as análises resultando num novo pedido de solução mãe 

de 123I que ficou caracterizado como Etapa 2 ocorrida para a data de 01/10/2014. 

Entretanto, mesmo com medidas insatisfatórias para o grupo de fontes puntiformes da 

primeira etapa, decidiu-se utilizar o Sistema 2 em novas medições e que foi necessária 

para a confecção de uma curva de eficiência específica para este sistema com a geometria 

pontual. 

Para esta finalidade foram selecionados padrões que estão listados na tabela 3.8: 

 

Tabela 3.7 Padrões Ampola 
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CÓDIGO DO PADRÃO PADRÃO  

BI574 226Ra 

123S00 152Eu 

21S09 60Co 

09S00 166mHo 

 

 O grupo de medições utilizando os mesmos padrões tanto para o Sistema1 quanto 

para o Sistema 2 foi feito nas seguintes condições: 

 Ciclo de medições para D3rotina em p=20 cm (p4) 

 Ciclo de medições para D4 em p=10 cm (p2) 

 

 CONTAGEM DA RADIAÇÃO DE FUNDO 

Nos arranjos experimentais 1 e 2 a medição da radiação de fundo foi feita usando um 

suporte de PVC sem radionuclídeo (branco) posicionado sobre o detector de HPGe. As 

medições da radiação de fundo ocorreram preferencialmente durante a noite e a cada 

rodada de medição de amostras de cada radionuclídeo, foi realizada uma medição de 

radiação de fundo no arranjo experimental usado. 

Ao término das medições das amostras os espectros foram analisados utilizando o 

software Maestro, que permite descontar a radiação de fundo usando o espectro obtido 

para a medição. 

 

Validação da Curva de Eficiência 

 

Validar uma Curva de Eficiência consiste em comparar valores de medição obtidos 

para um padrão radionuclídico utilizando o valor de Atividade obtido pela Curva de 

Eficiência e do valor obtido por um método absoluto de medição. Neste caso o Método 

Pico-Soma é o método que será utilizado para esta comparação. Uma vez que os dois 

métodos serão utilizados para fornecer as medições de Atividade, esta validação é uma 

boa maneira de confrontar os dois métodos e testar sua coesão. 

Tabela 3.8 Padrões em  geometria puntiforme 
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Para a validação da curva, foi selecionado um padrão de 22Na que foi medido em 

d3rotina, posição p4 e também em p0 para proceder com o Método Pico-Soma. A escolha 

da posição p4 se dá em caráter das medições padrões serem feitas nesta posição. Em p0 

obtemos o valor absoluto da Atividade da fonte pelo Método Pico-Soma. Com isso é 

possível calcular a eficiência em 511 keV (pico de aniquilação) e em 1274 keV (gama do 

22Na). 

A eficiência para as duas energias do 22Na não constam valores adotados para 

elaborar a curva de eficiência. Estes valores são então interpolados. Comparando os 

valores, obtemos uma diferença percentual de 0,6%, o que nos mostra que os valores estão 

na faixa de medição esperada. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES DA PRIMEIRA RODADA 

 

 

4.1.1 Apresentação da Curva de Eficiência em d3 p4 geometria ampola 

 

 De posse dos valores de Energia e Eficiência dos padrões radionuclídicos, foi 

possível obter uma curva pelo ajuste do programa MAESTRO® e também executar as 

medições desejadas. 

 

 

  

A Curva de eficiência apresenta boa distribuição de pontos e a equação fornecida pelo software 

garante a continuidade da curva. 

 

4.1.2 Leitura dos espectros para o 123I 

 

Figura 4.1 Curva de Eficiência d3rotina geometria Ampola 

R²= 0,999872 

(86 – 1860) keV 

44 pontos 
experimentais 
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 O primeiro espectro fornecido pelo software é exibido na figura 4.2: 

 

 

 

 Utilizando o recurso de exibição do espectro, podemos observar as linhas de 

energia de forma mais detalhada: 

 

 

 

  

Este espectro específico foi obtido no dia 16/05/2014 com tempo morto de 28,07%, 

que é bastante alto. Isto significa que muitos pulsos que chegam ao detector não são lidos 

ou se somam causando efeitos de empilhamento, por exemplo. Mas mesmo assim, 

podemos notar o pico de energia principal de 158 keV do 123I bastante proeminente e 

alguns picos de intensidade menor. É possível também notar a presença de dois dos três 

picos característicos do 121Te: o de 507keV e o de maior probabilidade representado pelo 

573keV. 

158 keV 

507 keV 
573 keV 

Figura 4.2 Espectro do sistema 1 123I 

Figura 4.3 Espectro detalhado para 123I 
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 Aparentemente, para este primeiro panorama, temos apenas a contribuição das 

energias secundárias do 123I e algumas faixas de energia referentes ao 121Te. Para o 123mTe, 

ainda não é possível observar o pico na faixa energética que caracteriza este 

radionuclídeo. 

 Vale salientar que a faixa de abrangência do espectro vai dos 14keV à 2500keV, 

sendo que no espectro, restringimos a faixa de abrangência para a região onde há o 

interesse de análise. 

 No espectro há a presença de um pico característico em 1460,82 keV proveniente 

do 40K que está presente na blindagem. Essa contribuição e de demais interferentes são 

eliminados abatendo-se o Background (BG) 

 

4.1.3 Cálculo da Atividade do 123I 

 

 Para o procedimento de obtenção dos dados, foi estabelecida uma rotina de 

trabalho utilizando um recurso do software MAESTRO®. Por meio deste recurso é 

possível fixar ciclos de medida com faixas de tempo iguais fornecidas pelo operador. 

Sendo assim, convencionou-se um “loop” de 100 medições com intervalo de 1 hora para 

cada ciclo, resultando num ciclo total de 100 horas seguidas de medição. 

Os valores de Atividade por unidade de massa obtidos utilizando a curva de 

eficiência na geometria ampola para o Sistema 1 de d3rotina p4, fornecem a seguinte 

tabela de dados: 

 

 

Medidas    123 I       

Ciclo Atividade 

(MBq/g) 

Incerteza 

Tipo A 

Incerteza 

Tipo B 

Incerteza 

Total 
 T. morto 

% 

00 8253,02 0,06 0,52 0,52  28,07 

20 8297,89 0,08 0,08 0,11  10,88 

40 8368,68 0,13 0,52 0,54  4,07 

60 8432,16 0,22 0,52 0,56  1,58 

80 8432,16 0,38 0,52 0,65  0,69 

99 8460,95 0,67 0,52 0,84  0,39 

 

Para os resultados de Atividade por unidade de massa obtidos acima, optou-se por 

utilizar as medidas a partir da rodada 60 pois foi a partir deste onde ocorrem taxas de 

tempo morto abaixo de 2%. 

Tabela 4.1 Valores de Atividade e incertezas para o loop de medições 
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Durante o período em que ocorreram as referidas medições acima, outros métodos 

de medição implementados no LNMRI tais como CIEMAT/NIST e câmaras de ionização 

também realizaram medições com fontes de 123I adequadas para cada metodologia de 

medição, resultando na tabela 4.2 a seguir: 

 

 

 

Sistema Amostra Massa 

(g) 

Atividade 

(MBq/g) 

 

 uA 

(%) 

uB 

(%) 

U 

total 

% 

Concentração de 

atividade da solução 

mãe (MBq/g) 

IG11-C1 58L14 2,732 4,419  0,08 0,29 0,61 20,534 

IG11-C1 59L14 2,769 8,691  0,06 0,29 0,60 20,556 

IG12 58L14 2,732 4,412  0,39 0,68 1,58 20,498 

IG12 59L14 2,769 8,498  0,30 0,68 1,51 20,100 

HPGe 59L14 2,769 8,209  0,38 0,52 1,30 19,416 

 

 Os resultados obtidos para os diversos sistemas podem ser considerados 

satisfatórios, pois podemos considerar que todos apresentaram valores dentro da faixa de 

incerteza e o germânio nos fornece valores abaixo dos 20,0 MBq uma vez que se utiliza 

para o cálculo, os picos característicos do 123I excetuando a contribuição da impureza que 

faz parte da medição global dos outros métodos. 

 Outro fato relevante e passível de análise provém da observação dos espectros 

sobrepostos que mostram a diferença entre o primeiro (14/05/2014) e o último espectro 

obtido (28/05/2015). 

 

     

 

Se observarmos com cuidado, iremos notar a presença do pico de 407 keV 

referente ao  121Te que nas medições iniciais não havia aparecido. Os picos característicos 

do 121Te neste espectro se mostram mais proeminentes, embora a amostra já esteja 

bastante fraca em função do decaimento natural. 

Tabela 4.2 Intercomparação de valores dos sistemas  na data de 

referência de: 14/05/2014  12:00:00 

Figura 4.4 Espectro das energias principais do 121Te 

407 keV 
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Avaliação de incertezas 

 

 

Fonte de Incerteza (u) Componente de Incerteza (%) 

Tipo A Tipo B 

Estatística de Contagem           0,67  

U(massa+geometriaampola)              0,2 

Incerteza de Pγ              0,5 

Incerteza na Eficiência do Detector              0,01 

Correção devido ao decaimento          9,4×10-4 

Incerteza do certificado de calibração 0,31           0,18 

Incerteza Combinada (%) 0,79 

  

Podemos perceber que dentro das contribuições das incertezas tipo B, a que 

apresenta maior predominância é relativa ao Pγ, que é um valor tabelado. Para incertezas 

do tipo A, a única contribuição é proveniente da Estatística de contagem relacionada ao 

processo de medição. 

4.1.4 Meia-vida do 123I 

A determinação da meia-vida do radioisótopo 123I não é o objetivo principal aqui 

proposto, porém, foi aqui mostrado à cargo de ilustração. Foram obtidos valores bem 

próximos dos encontrados na tabela padrão do LNHB, porém com uma diferença que se 

presume estar relacionada ao relógio interno do equipamento cujo valor não temos acesso. 

O gráfico que ilustra o comportamento de decaimento radioativo do 123I pode ser 

observado na figura 4.5 cuja equação mostra o decaimento linear do logarítmio das 

contagens em função do tempo em segundos. 

Tabela 4.3 Tabela com incertezas Tipo A e B para o 22Na utilizando a  

Curva de Eficiência de d3rotina 
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Por meio dos dados referentes a contagem de picos ao longo de um tempo 

característico para cada contagem, foi possível obter a curva de decaimento que 

representa a Meia-Vida do 123I.O valor nominal de Meia-vida foi obtido com auxílio da 

(2.3): 

 

    VALORES          Meia-vida (h) 

  LARA/LNHB        13,2234 (37)  

Neste Trabalho              13,2399 (12)  

 

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES DA SEGUNDA RODADA 

 

 

4.2.1 Apresentação da Curva de Eficiência em d3 p4 geometria pontual 

 

Tabela 4.4 Tabela de comparação dos valores de Meia-vida 

Figura 4.5 Gráfico do software MAESTRO para a Meia-vida do 123I 

R²= 0,9999 
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 Os padrões radionuclídicos listados na tabela 4.5 foram utilizados para a 

confecção da curva de eficiência em d3 posição p4, geometria pontual: 

 

Código do Padrão Padrão 

BI574 226Ra 

123S00 152Eu 

21S09 60Co 

09S00 166mHo 

 

 Para o levantamento de dados, as medições foram realizadas em torno de 24 horas 

cada e com respectivo levantamento de Background. A curva de eficiência obtida é dada 

por:  

 

 

Podemos observar uma linha tracejada em torno da curva central que liga os 

pontos de amostragem. Trata-se da margem de erro que abrange 95,5% dos resultados, 

ou seja, a cada 100 medições, 95 delas estarão dentro do intervalo estatístico mostrado 

acima. 

Tabela 4.5 Padrões radionuclídicos 

Figura 4.6 Curva de Eficiência Fornecida pelo MAESTRO d3rotina 

com Intervalo de Confiança de 95,5% 

incerteza < ponto 

R²= 0,9962 
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 A respeito das incertezas relacionadas aos pontos, estas são extremamente 

pequenas, sendo inferiores ao tamanho do próprio ponto. Por isto, a importância da 

abordagem do intervalo estatístico para garantir a qualidade das medições. 

 Outra forma de representar a curva de eficiência demonstrando sua continuidade 

foi apresentá-la na forma logarítmica conforme pode ser observado na figura 4.8: 

 

 

  

 

Quanto mais próximo de 1 for R² (relacionado ao método qui-quadrado), melhor será a 

distribuição de pontos ao longo da curva. 

 

4.2.2 Apresentação da Curva de Eficiência em d4p2 Geometria Puntiforme 

 

Figura 4.7 Curva de Eficiência em Escala Logaritimizada 

R²= 0,9986 
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 Foram utilizados os mesmos padrões da composição da curva anterior diferindo 

apenas de sistema espectrométrico utilizado e do posicionamento da fonte em relação ao 

detector 

 

 

 

                    

 

Figura 4.8 Curva de Eficiência fornecida pelo MAESTRO d4 com 

Intervalo de Confiança de 95,5% 

Figura 4.9 Curva de Eficiência em Escala Logaritimizada 

incerteza < ponto 

R²= 0,9879 

R²= 0,9986 
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4.3 SOLICITAÇÃO DE FONTES PARA A SEGUNDA RODADA 

 

 

 Foi solicitado ao Centro Produtor uma nova solução mãe de 123I com o intuito de 

calibrar o radionuclídeo 121Te.  No medidor de atividade do LNMRI foi verificado que 

havia uma Atividade muito superior ao que havia sido solicitado; o fornecedor informou 

a troca das fontes. 

 Foram confeccionadas para a segunda rodada, 6 fontes pontuais que foram 

medidas em d3rotina posição p4 e em d4 posição p2. Novamente foram obtidos valores 

de Atividade inconsistentes com as medições. Tanto no sistema 1 quanto no sistema 2, 

foram obtidos valores que chegavam a taxa de desvio percentual de 20% fonte a fonte. 

 Para confecção das fontes, também foi solicitada uma diluição a fim de obter 

atividade compatível com o sistema de medição como, por exemplo, sólida, líquida etc.. 

  

 

4.4 LEVANTAMENTO DE DADOS DA SEGUNDA RODADA 

 

 Selecionando dois espectros coletados nas datas de 03/10/2014 e em 8/10/2014e 

e utilizando o recurso Compare do software de análise de dados, podemos perceber 

detalhes muito importantes sobre a configuração dos picos observados. 

 

Figura 4.10 Espectro Comparativo de Picos de Energia 

Pico esperado 

para o 123mTe 

Pico 

desconhecido  

Picos do 121Te 
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O espectro em verde escuro mostra o espectro do primeiro dia de medição. Podem 

ser vistos os picos principais do 121Te, inclusive os referentes ao pico soma. Os picos em 

vermelho denotam as energias procuradas, inclusive a do 123mTe. 

O que é interessante chamar atenção aqui é que um pico bem discreto logo no 

início do espectro. Trata-se de uma energia na faixa dos 35keV ainda desconhecido. A 

critério investigativo, foram observados outros espectros antigos referentes à etapa 1 onde 

também se consegue observar a presença deste pico característico. 

Observando em detalhes, este pico proeminente de 35keV somente aparece após 

um intervalo de tempo médio; para o caso acima, após 5 dias e considerando a solução 

original fornecida para a data de referência de 01/10/2014, transcorreram-se 8 dias. 

Utilizando as tabelas específicas, chegamos à conclusão que o pico em questão trata-se 

do 125I. Isto nos diz que as possíveis interferências causadas durante as tentativas 

anteriores de medição, podem ter sido geradas por este contaminante. 

Em se tratando do Método Pico-soma, é possível afirmar que a linha do 35keV do 

125I causará problemas durante a medição uma vez que se encontra na região de baixas 

energias e que causa interferência na parte de raios X relativos ao 121Te. Sabendo disto, 

foi necessário desenvolver um método de separação espectral mostrado no diagrama do 

item 4.6, onde fosse retirada a contribuição negativa causada pela presença do 

contaminante. 

Conhecendo esta nova dificuldade imposta ao processo de medição, decidiu-se 

solicitar uma nova confecção de fontes puntiformes mais intensas para o 121Te, uma vez 

que praticamente 100% do 123I já havia decaído. Com o restante da solução mãe, foram 

feitas fontes mais concentradas no sentido de potencializar a intensidade dos picos 

característicos, viabilizando assim a aplicação do método pico-soma e da detecção da 

impureza de 125I.  

 

4.5 RESULTADOS PARA A SEGUNDA RODADA (121Te) 
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O espectro mostrado acima traz com maior nitidez as energias da impureza 

principal, o 121Te.  Os valores das contagens foram maiores e proporcionaram melhores 

medições de Atividade. A presença do 125I, representado pelo pico de 35,49 keV é 

bastante evidente e este é o espectro onde se consegue ter uma melhor visualização dos 

picos. 

 

4.6 MÉTODO DE SEPARAÇÃO DO ESPECTRO  

Para executar o Método Pico-soma, foi necessário adotar um método de separação 

espectral que retirasse a contribuição do contaminante 125I. Uma vez que sua presença 

prejudicava a leitura da área do espectro na faixa de baixas energias e impossibilitava o 

desenvolvimento do Método de maneira satisfatória. 

O Método Pico-Soma consiste primeiramente da identificação de qual detector será 

utilizado.  No caso, d4 foi selecionado para estas etapas de medições. Prossegue-se então 

com a coleta de espectros para cada fonte que se deseja medir, armazenando na memória 

interna do programa cada medição realizada relacionando-a com a respectiva fonte. Após 

este processo, procedemos com a chamada do espectro através do acesso na memória do 

programa. 

Com o espectro aberto, selecionamos o comando “SUM” que nos fornecerá a 

contagem de “N bruto” que é a área total referente ao espectro selecionado. Feito isto, 

selecionamos novamente na memória interna o espectro referente ao BG correspondente 

e depois utilizaremos o comando “STRIP” para abater o BG da área do espectro da fonte 

que está sendo analisada. 

Figura 4.11 Espectro Demonstrativo de Impurezas  

470.46 keV 

507.59 keV 573.13 keV 
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 Após esta primeira etapa, selecionamos a área referente ao pico de 35,49 keV e 

com um comando apropriado estabelecemos a área referente ao pico obtendo um fator 

para a área total. Para fazer o segundo “STRIP”, inserimos o valor do fator obtido da 

etapa anterior, e assim teremos descontado a contribuição do contaminante. Fazendo um 

segundo “SUM”, poderemos prosseguir com a etapa de coleta de valores como eram 

feitas anteriormente. 

 Também é necessário fazer uma extrapolação para zero uma vez que no início do 

espectro há uma pequena descontinuidade relativa ao início da janela do detector. Desta 

extrapolação foi obtido um valor n’ que foi acrescentado ao N total à partir do qual pode 

ser obtido o valor de No. 

 O Esquema lógico que define todos os passos descritos pode ser observado no 

diagrama a seguir.  
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D4

FONTE XXX 

ABRIR O 

ESPECTRO 

1º STRIP 

SUM N BRUTO  

BG CORRESPONDENTE 

 

bg 

N 35keV 

2º STRIP 

35keV 
SUM 

       INSERÇÃO DE DADOS DO ESPECTRO 

N(TOTAL) 4973100  

 (contagem) (incerteza) 

N(X) 2662159 2418 

N(507) 87272 317 

N(507+x) 30516 339 

N(573) 342157 593 

N(573+x) 109290 583 

 

EXTRAPOLAÇÃO 

PARA ZERO (n’) 

𝑁0 = [𝑁𝑡 + 𝑁′] + 𝑁𝑥𝑁𝛾/𝑁𝑥𝛾 

CÁLCULO DE 

INCERTEZAS 

RESUMO FINAL 

Cálculo de área Fator para área total 
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4.7 PADRONIZAÇÃO ABSOLUTA DO 121Te 

 

 Nesta etapa foi considerada a região dos Raios-X onde são considerados os picos 

devidos à Kα e Kβ, picos estes, devidos ao processo de captura eletrônica compreendidos 

no intervalo de (26 – 30 keV) e também os dois picos de radiação gama representados 

pelo 507keV e 573keV consequentes do processo de captura eletrônica. Podemos 

observar as tabelas com as respectivas medições no método relativo Curva de Eficiência 

em d4p2 e do Método Absoluto do Pico Soma: 

 

 Curva de Eficiência (d4p2) Método Pico-Soma (d4p0)    

FONTE MASSA(g) ATIVIDADE 

kBq 

uA % uB % ATIVIDADE 

kBq 

uA% uB% 

172S14 0,021481 695,0 0,50 2,10 696,4 0,50 0,01 

173S14 0,022937 560,0 0,59 2,10 570,4 0,30 0,01 

174S14 0,022099 600,0 0,39 2,10 599,0 0,15 0,01 

175S14 0,022881 689,0 0,27 2,10 604,7 0,35 0,01 

176S14 0,023696 600,0 0,47 2,10 596,5 0,36 0,01 

 

  Temos então, o resultado obtido para os dois métodos onde há a concordância dos 

resultados quando observados o valor fonte a fonte. A maior diferença ocorre para a fonte 

175S14 onde a medição apresenta maior discrepância entre os dois métodos. 

Os dados de maior discrepância entre si são os de Atividade/massa. Isto nos indica 

que há um problema com as massas das amostras. Entretanto, mesmo com este problema, 

duas fontes coincidiram os valores: a 172S14 e a 176S14.  

Há uma discrepância em relação aos valores de massa os quais não conseguimos 

explicar. Isto pode estar relacionado à parte de confecção das mesmas incluindo possíveis 

problemas com a balança ou até mesmo com relação ao diluente diferente devido à troca 

da solução mãe. 

Considerando o método absoluto de Padronização, as incertezas relacionadas ao 

método são extremamente baixas uma vez que os dados que fornecem incertezas são 

provenientes de espectros longos com estatística de pequena dispersão. É um método que 

demonstra robustez e dados confiáveis em relação ao método relativo da Curva de 

Eficiência. 

 Outra consideração importante é que o método de separação espectral permitiu 

retirar a contribuição do 125I não resultando em problemas que estavam sendo recorrentes 

Tabela 4.6 Resultados de Atividade para o Métodos Curva de Eficiência e Pico-Soma 
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nas outras etapas de medições. A eliminação do interferente permitiu a obtenção de 

valores coerentes e de baixa incerteza. Toda esta etapa, conclui a Padronização Absoluta 

do 121Te. 

 

4.7.1 Avaliação de Incertezas Método Pico-soma 

 

Fonte de Incerteza (u) Componente de Incerteza (%) 

Tipo A Tipo B 

Contagens           0,15  

Meia Vida  2,3 

Incerteza Combinada (%) 2,3 

   

4.7.2 Cálculo da probabilidade de emissão γ  

 Esta etapa é bastante importante visto que o processo de conversão interna 

compete com a emissão de radiação gama e consiste na transferência da energia de 

excitação nuclear para os elétrons das primeiras camadas (K e L), por meio da interação 

coulombiana, retirando-os dos orbitais. Estes elétrons são denominados de elétrons de 

conversão, são monoenergéticos e permitem identificar o elemento químico em questão. 

Esta vacância que é deixada pelo elétron, ocorrerá subsequentemente a emissão de raios 

X característico. Assim, no espectro de radiações observa-se a presença de picos de 

contagem correspondentes aos elétrons de conversão, raios X característicos e da radiação 

gama. 

  Sabemos que a Atividade de uma fonte é obtida através da seguinte expressão: 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝐶𝑃𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜

𝑃𝛾𝜀𝛾
 

Isolando o termo Pγ ficamos com: 

𝑃𝛾 =
𝐶𝑃𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒. 𝜀𝛾
 

 

Substituindo os valores acima, disponíveis nas planilhas de cálculo para a fonte 174S14 

tais como: 

 Cálculo da probabilidade de emissão γ (573keV) 

Tabela 4.7 Tabela de Incertezas Tipo A e B para o 121Te 
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Atividade = 599,0 Bq  

CPScorrigida = 0,471 

𝜀𝛾(573)= 0,00098058 

 

Tem-se que  

Pγ(573) = 0,80375585 ~ 0,8038 

 

4.7.3 Cálculo de incerteza (573 keV) 

                                                 𝑢𝑃𝛾
2 = 𝑢𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

2 + 𝑢𝐶𝑃𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜
2 +𝑢𝜀

2 

Substituindo os valores:  

                                                        𝑢𝑃𝛾
2 = 0,15²+ 0,39²+0,12² 

 

 

Logo, 

 

 

 

 Cálculo da probabilidade de emissão γ (507 keV) 

 

Substituindo os valores acima, disponíveis nas planilhas de cálculo tais como: 

Atividade = 599,0 Bq 

CPScorrigida = 0,1177 

𝜀𝛾(507)= 0,000112723 

Teremos que  

Pγ(507) = 0,1669  

 

4.7.4 Cálculo de incerteza (507keV) 

𝒖𝑷𝜸 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟓 

𝑷𝜸(𝟓𝟕𝟑) = 𝟎, 𝟖𝟎𝟑𝟖 (𝟑𝟓) 
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Substituindo os valores:  

                                                        𝑢𝑃𝛾
2 = 0,94²+ 0,15²+0,12² 

 

 

Logo, 

 

 

 Fazendo um comparativo com os valores disponíveis em tabelas padrão, inclusive 

utilizadas neste trabalho, podemos observar a concordância dos valores: 

 

 

Valores Pγ (573) U Pγ 

PTB 0,803 0,017 

LARA/LNHB 0,803 0,025 

ESTE TRABALHO 0,8038 0,0035 

 

 

Valores Pγ (507) U Pγ 

PTB 0,177 0,004 

LARA/LNHB 0,177 0,006 

ESTE TRABALHO 0,167 0,002 

 

 

 Pode-se observar que o valor de Pγ obtido por este trabalho é ligeiramente maior 

do que os valores das tabelas padrão para E = 573keV. Porém, admite valores de incerteza 

abaixo dos demais valores (compatíveis). 

 

4.8 IMPUREZAS RADIONUCLÍDICAS 

 

    𝒖𝑷𝜸
𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟔 

𝑷𝜸(𝟓𝟎𝟕) = 𝟎, 𝟏𝟔𝟔𝟗 (𝟏𝟔) 

Tabela 4.8 Comparação entre os valores de Pγ (573 keV) 

Tabela 4.9 Comparação entre os valores de Pγ (507 keV) 
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 Ao longo de todas as etapas de medição, foram feitas as análises de vários 

espectros energéticos e foram sendo observados alguns picos diferentes dos que eram 

esperados para o 125I e 121Te em especial na última etapa de medições com as fontes 

concentradas.  

 

  

 

 Chega-se à conclusão que estão presentes mais duas impurezas de natureza 

metaestável que podem ter sido geradas no processo de produção, sendo elas: 

 

Novas Impurezas Energia(keV) 

121mTe 212,22 

123mTe 158,97 

  

 Os valores das Atividades são dados por: 

 

 

 

ATIVIDADE kBq/g 

FONTE 121Te 125I 121mTe 123mTe 

172 32952 58955 89 195 

173 24808 52971 65 190 

174 28067 58889 78,29 190 

175 31114 57370 66,16 204 

176 25918 57570 43,86 207 

 

35,49keV 

158,97keV 
212,22keV 470,46keV 

507,59keV 573,13keV 

Figura 4.12 Identificação de Impurezas 

Tabela 4.10 Impurezas Detectadas 

Tabela 4.11 Atividade das Impurezas 
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Limiar de detecção 

 

 Esta etapa é de grande importância para que possamos trabalhar com os valores 

de impurezas Radionuclídicas com maior confiança, visto que existe um limite em que o 

equipamento fornece uma área dita como verdadeira. Considerando o ruído eletrônico e 

outras interferências, é necessário estabelecer um limite crítico onde seja possível obter 

medidas dentro de um limiar de detecção. As impurezas Radionuclídicas costumam 

oferecer valores de Atividade extremamente baixos e daí a importância de ter um limite 

onde se saiba com segurança que a partir dele estarão sendo medidos pulsos verdadeiros 

provenientes dos radionuclídeos de interesse. 

  Com a metodologia descrita no ítem (3.4) poderemos calcular os valores para cada 

limiar de interesse: 

 

 

 IMPUREZA       ENERGIA BG LD Pγ % ε ∆t MDA (Bq) 

125I 35,5 keV 1397 176,5 6,63 0,00265700 87015,1 0,115 
123m Te 158,97 keV 1026 151,7 84 0,00526600 87015,1 0,004 
121m Te 212,22 keV 830 136,7 81,4 0,00386950 87015,1 0,005 

121Te 470,46 keV 307 84,2 1,41 0,00128859 87015,1 0,0332 
121Te 507,59 keV 350 89,7 17,7 0,00128859 87015,1 0,0452 

 

 Os cálculos foram feitos para medidas de 1 hora para cada contagem. Para 176,5 

contagens, teríamos uma fonte de 125I com 0,115Bq. Portanto para os valores acima, as 

medições de Atividade feitas para as impurezas encontradas estão dentro do limiar de 

detecção apesar de para alguma delas os valores serem bastante baixos. Esta análise 

também demostra o poder de detecção do equipamento que para este trabalho mostrou-se 

extremamente satisfatório. Sabe-se que, por ser um emissor gama de baixa energia, o 125I 

aparece no espectro na forma de impureza de difícil identificação e quantificação para os 

detectores HPGe tipo coaxiais, que possuem um nível de discriminação elevado para a 

região de baixa energia.  

 O percentual de impurezas na amostra pode ser visto a seguir: 

 

Tabela 4.12 Limiar de Detecção  
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Impurezas Percentual na amostra Incerteza (%) 

121Te 0,326  4,4  

       125I 0,394  9,1  

121mTe 4,084×10-4  86,2  

123mTe 1,267×10-3  15,4  

 

Os valores acima estão estimados para a data de referência de 22/10/2014 e 

referem-se aos percentuais que estariam presentes no momento da aplicação ao paciente. 

Ou seja, mesmo que todo o 123I já tenha decaído, no momento da aplicação a dose de 

radiação proveniente de impurezas será mínima e estará abaixo do limite de 15% 

estabelecidos pela Farmacopeia Americana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.13 Percentual de Impurezas na Amostra  
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5 CONCLUSÕES 

 

- As curvas de eficiência dos sistemas HPGe para dois diferentes detectores (d3 

e d4) foram validadas pelo método absoluto de padronização Pico-Soma, utilizando-se 

uma fonte padrão de 22Na.  

- O primeiro critério de originalidade associado à utilização do Método Pico-soma 

para medir a atividade absoluta de impurezas radionuclídicas mostrou-se bastante 

eficiente dentro do propósito. Além disso, este método, por estimar incertezas abaixo de 

0,5%, mais uma vez provou sua eficácia para medir baixas atividades. 

- A atividade do 123I mostrou-se compatível com os valores obtidos pelas câmaras 

de referência do LNMRI- IRD, as quais são rastreadas aos métodos primários que, por 

sua vez, são rastreados ao BIPM. 

- A meia-vida obtida para o 123I foi consistente com o valor compilado na literatura 

especializada. Melhores incertezas para esta meia-vida podem ser alcançadas por este 

método. 

- Para assegurar que os valores relacionados às linhas de energia gama observadas 

nos espectros fossem realmente provenientes das impurezas, estabeleceu-se o limiar de 

detecção segundo o método de Currie. Em razão da boa blindagem dos sistemas de 

espectrometria gama, os limiares de detecção mostraram-se muito baixos, logo, bastante 

adequados para a determinação de impurezas gama emissoras. 

- Por meio do desenvolvimento da técnica de separação espectral via 

espectrometria gama, que quantificou a contribuição do interferente 125I, obteve-se a 

padronização absoluta do 121Te pelo método do pico-soma. 

 - Foram também analisadas impurezas de natureza metaestável, como 121mTe e 

123mTe, ambas porém com percentuais ao nível de traço e, consequentemente, incertezas 

elevadas.  

- Também foi cumprido o objetivo geral ao estabelecer parâmetros nucleares mais 

precisos de modo a garantir que o índice de impurezas encontre-se abaixo de 15% em 

relação ao radionuclídeo principal, conforme estabelecido pela Farmacopeia Americana, 

indicando que o paciente não está recebendo taxas de dose além daquelas previstas. 
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 - Como sugestão, indica-se que os Centros Produtores de Radiofármacos utilizem 

uma amostra do lote de produção para controlar a estabilidade do processo de fabricação, 

medindo o conteúdo de 121Te um ou dois dias após a data inicial a fim de que boa parte 

do 123I já tenha decaído. Outra sugestão se dá no sentido de que durante os processos de 

medição nas câmaras de ionização se utilize um fator de correção que deduza o percentual 

devido a cada impureza.  

- Vale salientar que este trabalho deixa portas abertas para continuar a análise de 

outros parâmetros de interesse metrológico como, por exemplo, determinações precisas 

da meia-vida e das probabilidades de emissão x do 121Te. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

[1] ANVISA - RESOLUÇÃO - RDC Nº 64, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 - Dispõe 

sobre o Registro de Radiofármacos.  

 

[2] ANVISA - RESOLUÇÃO RDC Nº 17, DE 16 DE ABRIL DE 2010 - Dispõe sobre 

as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

 

[3] ANVISA - RESOLUÇÃO - RDC Nº 63, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 - Dispõe 

sobre o Boas Práticas de Fabricação de Radiofármacos. 

 

[4] CATANOSO, M. F., OSSO JR., J. A. “Evaluation of the radionuclidic purity of 123I 

and 131I samples”. Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 

 

[5] FUSCO, M. A., PEEK, N. F., JUNGERMAN, F.W., 1972, “Production of Carrier-

Free 123I Using the 127I(p,5n)123Xe Reaction”, Journal of Nuclear Medicine, v. 13, n. 10, 

pp. 729-732. 

 

[6] LNHB/CEA – Table de Radionucléides, 2004 disponível em: 

www.nucleide.org/DDEP_WG/I-123_tables. Acessado em: 12/10/2014. 

 

[7] LEDERER, CM.; SHIRLEY, V.S. “Table of  Isotopes”  Ed. John Wiley & Sons, New 

YorK p.24, 1978. 

 

[8] BRINKMAN, G. A., ATEN, A. H. W., 1963, “Absolute Standardization with a 

NaI(Tl) Crystal-III – Calibration of β+ -Emitters”, International Journal of Applied 

Radiation and Isotopes, vol. 14, pp. 503-510. 

http://www.nucleide.org/DDEP_WG/I-123_tables


89 

 

 

[9] BRINKMAN, G. A., ATEN, A. H. W., VEENBOER, Jr. And J., 1963, “Absolute 

Standardization with a NaI(Tl) Crystal-I - Calibration by Means of a Single Nuclide”, 

International Journal of Applied Radiation and Isotopes, vol. 14, pp. 153-157. 

 

[10]  HUTCHINSON, J. M. R.; MANN, W. B.; MULLEN, P. A., 1973, “Sum-peak 

Counting With Two Crystals”, Nuclear Instruments and Methods, v. 112, pp. 187-196. 

 

[11] BRINKMAN, G. A.; LINDNER, L.; VEENBOER, J. TH., 1977, “Sum-peak 

Calibration of 123I”, International Journal of Applied Radiation and Isotopes, vol. 28, pp. 

271-275. 

 

[12] DIAS, M. S. and KOSKINAS, M. F., 1995, “Accidental Summing Corrections in 

125I Activity Determination by the Sum-peak Method”, Applied Radiation and Isotopes, 

v. 46, pp. 945-948. 

 

[13] KIM, I. J.; PARK, C. S.; CHOI, H. D., 2003, “Absolute calibration of 60Co by using 

sum-peak method and an HPGe detector”, Applied Radiation and Isotopes, v. 58, pp. 227-

233. 

 



90 

 

[14] CAPOGNI, M.; CECCATELLI, A.; DE FELICE, P.; FAZIO, A., 2006, “Random-

summing correction and pile-up rejection in the sum-peak method”, Applied Radiation 

and Isotopes, v. 64, pp. 1229-1233. 

 

[15] ALMEIDA, M. C. M.; IWAHARA, A.; POLEDNA, R.; DA SILVA, C. J.; 

DELGADO, J. U., 2007, “Absolute desintegration rate and 320 keV γ-ray emission 

probability of 51Cr”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, v. 580, pp. 

165-168.  

 

[16] OLIVEIRA, E. M., 2012, Padronização Absoluta de Radionuclídeos Emissores de 

Pósitrons por Espectrometria Gama com o Método Pico-Soma. Tese de D.Sc., 

COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

[17] BERNARDES, E. M. O., 2001 – Ho166m: Padrão Multi-gama para a 

Determinação de Atividade de Radionuclídeos por Meio de Detectores Semicondutores. 

Dissertação de M.Sc., PUC, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

[18] WANG, Z.; ZHANG X.; CHANG, Y.; LIU, D., 2001, “The determination of 125I 

activity using sum-peak method with a well-type HPGe-detector-based spectrometer”, 

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, v. 459, pp. 475-481.  

 



91 

 

[19] “Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais e termos 

associados (VIM 2012)”, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO), 1.ed. brasileira. Rio de Janeiro. 2012 

 

 

[20] MARESTONI, L D. “Estudo da redistribuição do solo superficial em áreas 

cultivadas e não cultivadas utilizando o Fallout do 7Be”. 2007. 90f. Dissertação 

(Mestrado em Física) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2007. 

 

[21] CARUSO, F. 2006. “Física Moderna: Origens Clássicas e Fundamentos Quânticos” 

Elsevier, Rio de Janeiro, 2ª REIMPRESSÃO.  

 

[22] DELGADO, J. U., 2000, Probabilidades de Emissão X e Gama Determinadas por 

Espectrometria em Regiões Complexas. Tese de D.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil. 

 

[23] ANDRADE, E. A. L., 2014, Rastreabilidade das Medições de Atividade do Iodo-

123 e Flúor-18 Realizadas nos Ativímetros do Sistema de Produção de Radiofármacos 

do Instituto de Engenharia Nuclear. Dissertação de M.Sc., IRD, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil. 

 



92 

 

[24] Instituto de Engenharia Nuclear. Disponível em: http:// 

www.ien.gov.br/noticias/midia_arquivo/eco21_fev01.htm ) Acessado em 25/01/2015. 

 

[25] The United States Pharmacopoeia. United States Pharmacopoeia Convention; 32th 

Edition, Rockville; (2009) 

 

 [26] SILVA, R. L., DELGADO J. U., ARAÚJO M. T. F. “Determinação das impurezas 

em amostra de 124I por espectrometria gama de alta resolução” 7º Congresso Brasileiro 

de Metrologia  ISSN/ISBN 978-85- 86768-07-1, 2013. 

 

[27] ARAÚJO, M. T. F., SILVA R. L., POLEDNA R. “Análise de Impurezas 

Radionuclídicas para o Radiofármaco [123I]NaI utilizando a Espectrometria Gama” 7º 

Congresso Brasileiro de Metrologia  ISSN/ISBN 978-85-86768-07-1, 2013. 

 

[28] DELGADO J. U., ARAÚJO M. T. F. “Estudo da meia-vida do 123I e determinação 

de possíveis impurezas radionuclídicas” 7º Congresso Brasileiro de Metrologia  

ISSN/ISBN 978-85-86768-07-1, 2013.  

  

[29] SILVA, R. L., DELGADO J. U., ARAÚJO M. T. F. “Determinação das impurezas 

em amostra de 124I por espectrometria gama de alta resolução” 7º Congresso Brasileiro 

de Metrologia  ISSN/ISBN 978-85- 86768-07-1, 2013.   

 

[30] LARANJEIRAS, A. S., SILVA C. J., DELGADO J. U., ARAÚJO M. T. F. 

“Calibração do 153Sm por Câmara de Ionização 4πβ-γ e Determinação de Impureza por 

Espectrometria Gama” 7º Congresso Brasileiro de Metrologia ISSN/ISBN 978-85-

86768-07-1, 2013.   

 

http://www.ien.gov.br/noticias/midia_arquivo/eco21_fev01.htm


93 

 

[31] LARANJEIRAS, A. S., SILVA C. J., DELGADO J. U., ARAÚJO M. T. F. 

“Padronização do 153Sm pelo método de Anti-coincidência” 7º Congresso Brasileiro de 

Metrologia  ISSN/ISBN 978-85-86768-07-1, 2013. 

 

[32] SILVA, R. L., 2007 – Metrologia das Razões Isotópicas no Urânio e Plutônio por 

Espectrometria de Fótons. Dissertação de M.Sc., IME, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

[33] TAUHATA, L., SALATI, I. et al, Metrologia de Radionuclídeos. Rio de Janeiro: 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, 1994. 

 

[34] CURRIE, L.A., 1968, “Limits for Qualitative Detection and Quantitative 

Determination – Aplication to Radiochemistry” Analyctical Chemistry, v.40, n.3, pp 586-

593. 

 

[35] RHODES B. A., BUDDEMEYER E. U., STERN H. S. and WAGNER H. N., Jr 

“The use of iodine-123 in studies of iodine metabolism” Journal Nuclear Medicine (J. 

nucl. Med. 7(5): 385 (1966)]. 

 

[36] GUM “Guia para Expressão de Incerteza de Medição – Avaliação de Dados de 

Medição” 1a Edição Brasileira da 1a Edição do BIPM de 2012 – Rio de Janeiro -2012 

 

 

 



94 

 

ANEXOS 

Anexo A: Certificado de calibração da fonte de 22Na                                                                       
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Anexo B: Modelo do Formulário de Solicitação de fontes 

 


