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RESUMO  

 

Para estudos clínicos de radiofármacos, a rastreabilidade das medições é indispensável para 

minimizar incertezas em dosimetria interna e garantir a qualidade do padrão. Os 

equipamentos devem ter resolução e eficiência compatíveis com as energias dos 

radionuclídeos e, adicionalmente, ser capazes de quantificar variações significativas em 

atividades de amostras do corpo humano desde a administração do radiofármaco até próxima 

à atividade residual mínima detectável. Para testar três equipamentos (câmara de ionização 

Capintec 25R, cintilador de iodeto de sódio LTI Genesys Gamma-1 e detector de germânio 

hiperpuro Canberra), foram preparadas fontes radioativas de Lu-177 e I-131 simulando 

atividades de amostras de sangue de pacientes adotando as hipóteses: (i) atividades iniciais 

conforme protocolos usados no país; (ii) volume de sangue no corpo inteiro (5,3 L para 

homens adultos e 1,4 L para crianças de 5 anos); (iii) meias-vidas efetivas (1,61 h e 42,9 h 

para ajuste bi-exponencial do Lu-177 e 15,7 h para ajuste monoexponencial do I-131); (iv) 

amostragem entre 30 min e 168 h; (v) correções para densidade do sangue. As fontes padrões 

foram medidas na câmara padrão secundário Centronics IG11 no Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes. Para a câmara de ionização Capintec, as eficiências para 

I-131 e Lu-177 variaram respectivamente entre (111,58±0,02)% e (102,27±0,01)% e para o 

detector semicondutor HPGe variaram respectivamente entre (89,40±0,03)% e 

(87,80±0,04)%. Para o detector NaI, as eficiências para fontes de Lu-177 posicionadas dentro 

do detector variaram entre (12,66±0,01)% e (11,54± 0,07)% e para fontes posicionadas a 5 cm 

e 10 cm do detector foram inferiores a 5%. Para fontes de I-131 posicionadas dentro do 

detector, as eficiências variaram entre (29,76±0,21)% e (30,20±0,04)% e foram inferiores a 

5% quando posicionadas a 5 cm e 10 cm do detector (desvio maior do que 95%). 

Comparando-se com os valores de referência fornecidos pela câmara padrão secundário para 

as atividades das fontes padrões de I-131, a câmara de ionização registrou 111,58% (desvio de 

11,58%), o detector NaI 29,83% e o HPGe 87,80% do valor absoluto. Para as fontes padrões 

de Lu-177, a câmara de ionização registrou 102% (desvio de 2%), o detector de NaI 12,67% e 

o HPGe 89,40% do valor de referência. As variações observadas para as eficiências dos 

equipamentos podem ser atribuídas às energias dos radionuclídeos, pois não foram alteradas 

as condições de medição (distância ao detector, tipo de detector, temperatura e BG 

constantes). Os equipamentos com melhor desempenho são câmara de ionização para as 

amostras coletadas no primeiro dia do procedimento terapêutico e detector de HPGe para as 

amostras coletadas a partir do segundo dia (atividades mais baixas).  
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ABSTRACT 

The measures traceability is mandatory for minimizing uncertainties in internal dosimetry for 

radiopharmaceuticals clinical studies and ensures the quality of the standard. Equipment 

should have resolution and efficiency compatible with radionuclides energies and, 

additionally, be able to quantify variations in human bodies’ activities samples since the 

initial administration near the minimum residual activities. For testing three equipment 

(ionization chamber Capintec 25R, sodium iodine scintillator LTI Genesys Gamma-1 and 

high hiperpure germanium detector Canberra), they were prepared Lu-177 and I-131 radiation 

sources simulating patient’s blood samples activities by adopting the following hypothesis: (i) 

initial activities according the Brazilian protocols; (ii) blood volume in the whole body (5.3 L 

for adult men and 1.4 L for 5 years-old children); (iii) effective half-lives (1.61 h and 42.9 h 

for Lu-177 bi-exponential adjustment and 15.7 h for I-131 mono-exponential adjustment); (iv) 

sampling between 30 min and 168 h; (v) blood density adjustments. The standard sources 

were measured in the secondary standard ionization chamber Centronics IG11 at the 

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. The Capintec ionization 

chamber efficiencies ranged, respectively for I-131 and Lu-177, between (111.58±0.02)% and 

(102.27±0.01)% and HPGe semiconductor detector efficiencies ranged, respectively, between 

(89.40±0.03)% and (87.80±0.04)%. For the NaI detector, when the Lu-177 sources were 

positioned inside the detector the efficiencies ranged between (12.66±0.01)% and (11.54± 

0.07)% and when the sources were positioned at 5 cm and 10 cm from the detector the 

efficiencies decreased to less than 5%. For I-131 sources positioned inside the detector, the 

efficiencies ranged between (29.76±0.21)% and (30.20±0.04)% and they decreased to less 

than 5% when they were positioned at 5 cm and 10 cm from the detector (deviation greater 

than 95%). Comparing the reference values from the secondary standard ionization chamber 

for the I-131 standard sources, Capintec ionization chamber showed 111.58% (11,58% 

deviation), NaI detector 29.83% and HPGe detector 87.80% from the absolute values. For Lu-

177 standard sources, the ionization chamber showed 102% (2% deviation), NaI detector 

12.67% and HPGe detector 89.40% from the reference values. The variations observed for the 

equipment´s efficiencies may be attributable to the radionuclides energies, since the 

experimental conditions were maintained (distance source-detector, detector type, 

temperature, background radiation). Presuming that the time of sampling and activities 

simulation were adequate, the equipment better performances were: the ionization chamber 

for the first day collecting samples and the HPGe detector for the second and subsequent days 

sampling.   
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IAEA: International Atomic Energy Agency 

I-131: Radioisótopo de Iodo com número de massa 131 

In-111: Radioisótopo de Índio com número de massa 111 

INCA: Instituto Nacional do Câncer  

INMETRO:Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial  

IRD: Instituto de Radioproteção e Dosimetria. 

IPEN: Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

Lu-177: Radioisótopo de Lutécio
 
com número de massa 177 

LNMRI: Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. 

MCTI: Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação  

MIBG-I-131: Metaiodobenzilguanidina marcada com o raionuclídeo I-131 

MS: Ministério da Saúde 

NaI: Iodeto de sódio 

NET: Tumores neuroendócrinos (Neuroendocrine Tumours) 

P-32: Radioisótopo de Fósforo com número de massa 32 

PET: Positron emission tomography (Tomografia por emissão de pósitrons) 

Pb-212: Radioisótopo de Chumbo com número de massa 212 

PRRT: Terapia radionuclídica com receptor de peptídeo (peptide receptor radionuclide 

therapy) 

Ra-223: Radioisótopo de Rádio com número de massa 223 

RIT: radioiodoterapia (radioiodine therapy) 

Re-186: Radioisótopo de Rênio com número de massa 186 

Re-188: Radioisótopo de Rênio com número de massa 188 

ROI: região de interesse (region of interest) 

Sm-153: Radioisótopo de Samário com número de massa 153 
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Sn-117m: Radioisótopo de Estanho com número de massa 117 metaestável 

SPECT: Single photon emission computed tomography (tomografia computadorizada por 

emissão de fóton único) 

Sr-90: Radioisótopo de Estrôncio com número de massa 90 

HA-Sm-153: hidroxiapatita marcada com o radionuclídeo Sm-153 

Tb-149: Radioisótopo de Térbio com número de massa 149 

TRT: Terapia de radionuclídeo alvo (Targeted Radionuclide Therapy) 

VOI: voxel de interesse (voxel of interest)  

WHO: Organização Mundial de Saúde (World Health Organization) 

Y-90: Radioisótopo Ítrio com número de massa 90 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Justificativa do estudo 

Mundialmente, há a introdução de novos radiofármacos para terapias (AKTOLUN, 

2013), entre outras, com emissores beta, por exemplo, para tumores neuroendócrinos com 

compostos marcados com Lutécio-177 (Lu-177) e Ítrio-90 (Y-90), ou uma combinação de 

ambos, de linfomas não Hodgkin (LNH) com anticorpos marcados com Y-90 (nome 

comercial Zevalin) ou I-131 (nome comercial Bexxar) e de emissores alfa, por exemplo, para 

tumores de próstata com Ra-223 e para leucemia com Bi-213. No Brasil, os procedimentos 

terapêuticos são limitados a hipertireoidismo e carcinoma de tireóide com Iodo-131 (NaI-I-

131), neuroblastomas com MIBG- I-131, EDTMP- Sm-153 para dor óssea metastática e -HA 

-Sm-153 para artropatia hemofílica para médias articulações (cotovelos e tornozelos) ou 

joelhos. Em poucos hospitais são realizadas terapias com DOTATATE-Lu-177.  

Para prescrever atividades seguras em procedimentos terapêuticos e evitar efeitos 

colaterais em órgãos radiossensíveis, diversas instituições no exterior tem adotado protocolos 

que incluem a dosimetria individualizada considerando idade, metabolismo e condições 

clínicas do paciente (BENUA, 1962; SGOUROS, 2004; LASSMANN, 2006). No Brasil, são 

usados protocolos com atividades fixas, independente das características individuais 

(BIANCARDI, 2011). 

A dose absorvida em órgãos é relacionada com a farmacocinética do radiofármaco e 

a atividade acumulada no órgão-fonte (MCPARLAND, 2010). As técnicas de dosimetria 

interna mais usadas são quantificação de imagens de órgãos e corpo inteiro (SIEGEL, 1999) e 

bioanálise de amostras biológicas (VELASQUES DE OLIVEIRA, 2010).  Para terapias, as 

atividades administradas de radiofármacoss são frequentemente limitadas pela toxicidade 

hematológica resultante da energia do radionuclídeo depositada na medula óssea (HINDORF, 

2010). Para a técnica de bioanálise de sangue, usa-se a concentração da atividade do 

radiofármaco no sangue e modelos metabólicos de biodistribuição e excreção 

(MCPARLAND, 2010; HANSCHEID, 2013). Em 2011, BIANCARDI et al estudaram a 

técnica de bioanálise de sangue em pacientes pediátricos e concluíram que os equipamentos 

usados não eram adequados e deveria ser elaborado um protocolo específico.  
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A rastreabilidade das medições é indispensável para minimizar incertezas das 

técnicas de dosimetria tanto para radiofármacos usados em rotina para possibilitar estudos 

multicêntricos de novos protocolos. Os equipamentos devem ter resolução e eficiência 

compatíveis com as energias dos radionuclídeos e limites de detecção que permitam avaliar 

atividades desde a administração do radiofármaco até próxima à atividade residual mínima 

detectável. Especial cuidado deve ser tomado quando uma instituição usa radionuclídeos de 

energias e atividades variáveis, pois os equipamentos apresentam desempenhos distintos e 

nem sempre um único equipamento poderá ser suficiente para medir todos os radionuclídeos. 

Neste trabalho, foram preparadas fontes de referência de Lu-177 e I-131 no 

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) do Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD) para estudar o desempenho de três equipamentos para 

bioanálise de amostras biológicas de pacientes. A partir de protocolos de terapias com Lu-177 

(KAM, 2012) e I-131 (LUSTER, 2008) e dados da literatura, foram simuladas atividades 

residuais possíveis de ser encontradas no sangue de pacientes.  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Estabelecer metodologia para testes de equipamentos para bioanálise de sangue, 

visando a dosimetria de medula óssea em tratamentos com Lu-177- DOTATATE e NaI-131.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Avaliar eficiências de equipamentos: câmara de ionização (curiômetro), detector 

cintilador de NaI tipo poço e detector semicondutor de HPGe;  

b) Avaliar limites de detecção dos equipamentos citados em (a), através da simulação de 

concentrações de atividades de Lu-177 e I-131 usando modelos conhecidos de volume e 

meias-vidas efetivas; 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Radiofármacos e estudos clínicos 

Os radiofármacos são produtos farmacêuticos que podem ser classificados em quatro 

categorias (WHO, 2004): produtos radioativos prontos para uso; geradores de radionuclídeos; 

componentes não radioativos (reagentes liofilizados) para preparação de compostos marcados 

com elementos radioativos e precursores utilizados para marcação de outras substâncias antes 

da administração (ex. amostras provenientes dos pacientes, como células sanguíneas). Em 

geral, os radiofármacos têm dois componentes: um não radioativo (um carregador ou ligante) 

e um radioativo (“radionuclídeo”). Os ligantes ou carregadores dirigem o radionuclídeo a um 

órgão específico ou processo, onde o componente radionuclídico pode ser detectado e/ou 

tratado. A ligação do radiofármaco ao sítio alvo pode ser promovida por perfusão sanguínea 

do composto pelos órgãos de interesse, ligação a receptores celulares específicos ou 

participação em uma via metabólica ou processo bioquímico (ARAÚJO, 2008). O 

desenvolvimento de novas moléculas carreadoras (responsáveis por transportar o 

radionuclídeo às células tumorais) tem aumentado a oferta de radiofármacos para terapias de 

tumores (Quadro 1). Os radionuclídeos podem ser emissores de partículas β (I-131, Y-90, Sm-

153 e Lu-177) ou partículas α (At-211, Ra-223, Bi-213) (AKTOLUN, 2013).  

As terapias com radionuclídeos (Radionuclide Therapy, RT) podem ser classificadas 

em quatro modalidades (FEHEY, 2014): 

a) Teranóstico: (“theranostic radionuclides”) radiofármacos utilizados para terapia e que  

permitem acompanhamento através de imagens cintilográficas aproveitando a emissão gama 

do radionuclídeo; 

b) Radioimunoterapia: (Radioimmunotherapy) terapia com anticorpos monoclonais 

marcados com radionuclídeos; 

c) Terapia molecular alvo: (Molecular Targeted Therapy) são terapias a nível molecular 

que não precisam necessariamente de radionuclídeos para provocar morte celular tumoral; 

d) Terapia de radionuclídeo alvo (“Targeted Radionuclide Therapy”-TRT) terapia a nível 

celular em que um é marcado com um radionuclídeo. 

No Brasil, os produtores de radiofármacos enquadrados como medicamentos novos ou 

inovadores devem apresentar resultados de ensaios clínicos antes da solicitação de registro. 

Para produtos importados, é necessário apresentar o registro do país de origem (ANVISA, 

2009). Antes da aplicação em seres humanos, os radiofármacos devem ser avaliados em 

estudos pré-clínicos, quando são administrados em animais para análise de distribuição 
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farmacocinética e toxicidade. Caso os resultados de efetividade justifiquem o uso para 

diagnóstico ou terapia, conforme o objetivo do estudo, o composto será testado em humanos.  

O estudo pré-clínico compreende desde o desenvolvimento da molécula (fase “in 

vitro”) até os testes em animais (fase “in vivo”). Entende-se como “estudo clínico” qualquer 

investigação em seres humanos, para verificar farmacodinâmica, farmacocinética, efeitos 

clínicos e/ou efeitos de produto(s) e/ou identificar reações adversas ao produto em 

investigação, com o objetivo de averiguar sua segurança e eficácia (EMEA, 2006 Os estudos 

de biodistribuição, tanto para animais como para humanos, são indispensáveis. Cada 

radiofármaco, mesmo quando marcado com radionuclídeo idêntico, ao entrar na corrente 

sanguínea tem meia-vida biológica dependente do vetor (fármaco), o que implica em 

diferenças na farmacocinética, características do sistema biológico animal ou humano, não 

podendo ser simulado sem prévia experimentação. Após essa etapa, a dosimetria define a 

quantidade mínima de radiação a ser depositada no órgão considerando as características 

físicas e clínicas dos seres vivos permitindo evitar doses de radiação desnecessárias. Através 

de um modelo translacional, é prescrita a atividade do radiofármaco para pesquisas clínicas, 

as quais confirmarão a segurança deste para posterior uso em rotina (SARDANELLI, 2008; 

MS, CONEP, 2012). 

Para pacientes pediátricos, o risco radiológico aumenta proporcionalmente em ordem 

inversa a idade. Desta forma, as doses absorvidas devem ser estimadas com segurança para a 

determinação da “dose terapêutica ótima”. A dosimetria interna de crianças é geralmente 

avaliada com modelos biocinéticos disponíveis para adultos (VELASQUES DE OLIVEIRA, 

2008). Considerando-se o tamanho relativo dos órgãos, a extrapolação das doses absorvidas 

implica em superestimativa das atividades a serem administradas e, consequentemente, 

aumento do risco radiológico (BOUCHET, 2003). As informações sobre doses, riscos e 

benefícios para crianças devem ser apresentadas ao comitê de ética antes da investigação 

(IAEA, 2012). 

Os radionuclídeos têm sido estudados com tamanhos de amostras variáveis (Tabela 

1). Quando os efeitos colaterais do novo medicamento não são conhecidos, o número de 

voluntários avaliados é limitado. Para aumentar a confiabilidade estatística, os testes são 

divididos em 4 fases (Quadro 2). A primeira etapa indica diferenças da biodistribuição em 

humanos em comparação com a biodistribuição verificada nos ensaios pré-clínicos. A 

segunda fase (“estudo terapêutico piloto” ou “prova de conceito”) estabelece a atividade 

máxima para garantir segurança farmacológica e prevenir toxicidade para pacientes com 

patologia e determinar: razão dose-resposta, eficácia do composto, confirmação da segurança 

quanto à toxicidade, biodisponibilidade e bioequivalência de diferentes formulações. A 

terceira fase (“estudo terapêutico ampliado”) pesquisa interações medicamentosas e fatores 

que podem modificar sua ação. Para a quarta e última fase, devido à necessidade do grande 

número de amostras, são planejados estudos multicêntricos, para os quais a padronização de 
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procedimentos é indispensável (SANDANELLI, 2008). No Brasil, o Ministério da Saúde 

(MS) exige que os estudos multicêntricos sejam conduzidos com protocolo único (ANVISA 

2009; MS, 2012). Para estabelecer linguagem uniforme e idêntica metodologia, a Associação 

Europeia de Medicina Nuclear (EANM) publicou orientações para dosimetria em estudos 

multicêntricos com radiofármacos (LASSMANN, 2011).  
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Quadro 1 - Radionuclídeos e tamanho de amostras citados em alguns estudos clínicos em 

oncologia (Adaptado de ATKOLUN, 2013) 

Terapia Radionuclídeos  Tamanho da amostra
1
 (n

2
) 

Terapias de tumores malignos 

Linfoma Y-90  

I-131  

Y-90 Bexxar  (5  estudos, 

n=250) 

Leucemia
3
 Ac-255  

At-211  

Bi-212  

Bi-213  

Pb-212  

Ra-223  

Tb-149 

n = 63  

Ac-255   (1 estudo, n= 7) 

At-211 (2 estudos, n= 27) 

Bi-213 (4 estudos)  

Neoplasias mieloproliferativas P-32  

Tumores neuroendócrinos Y-90  

Lu-177  

In-111  

I-131 

Y-90 (4 estudos, n= 262) 

Lu-177 (3 estudos, n= 854) 

In-111 (3 estudos, n= 73) 

 

Metástases ósseas P-32 

Sr-90 

Sm-153 

Re-186  

Ra-223  

Sn-117m  

P-32 (2 estudos, n=  48) 

Sr-89 (2 estudos, n= 63) 

Sm-153 (3 estudos, n= 278) 

Re-186 (2 estudos, n= 96) 

Ra-223 (7 estudos, n= 1335) 

Sn-117m (1 estudo, n= 47) 

Melanomas I-131  

Y-90 

Re-188  

Bi-213 

B-10  

Y-90 (1 estudo, n= 110) 

Tumores cerebrais I-131  

Y-90  

Lu-177  

Y-90  (3 estudos, n=48)  

I-131 (4 estudos, n= 154)  

Estudo de eficácia de I-131 e 

Y-90 (n= 37) 
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Radionuclídeos e tamanho de amostras citados em alguns estudos clínicos em oncologia 

(Adaptado de AKTOLUN, 2013) (continuação) 

Terapia com radioiodo em tumores 

tireoideanos diferenciados 

I-131   

Carcinoma medular de tireoide I-131  10 estudos, n=619  

Irradiação local com radionuclídeo 

de mama: sistema de marcação 

avidina-biotina 

Y-90
4
 

 

7 estudos, n=196 

 

Terapia de radiomicroesfera de 

tumores hepáticos 

Micro esferas 

de Y-90 

 

5 estudos, n=155  

Tumores hepáticos 

(Terapia de lipidiol I-131 trans-

arterial) 

I-131  

Re-188 

Y-90 

I-131 (1 estudo, n= 43) 

Câncer colo-retal 

 

(Anticorpos marcados) 

 

I-131  

Re-188  

Y-90  

In-111 

I-131 (7 estudos n= 119) 

Y-90 (1 estudo, n= 25) 

Adenocarcinoma pancreático 

(Radioimunoterapia)  

I-131  

Y -90  

I-131 (1 estudo, n= 57) 

Y-90 (3 estudos, n= 138) 

Carcinoma de células renais 

(Radioimunoterapia)  

I-131 

Y -90  

Lu-177  

I-131 (4 estudos, n= 73) 

Carcinoma de próstata 

(Radioimunoterapia) 

I-131  

Y -90  

Lu-177  

In-111 

Y-90 (1 estudo, n= 29) 

Lu-177 (3 estudos, n= 95) 

Terapia com radionuclídeo de tumores benignos e de inflamações 

Tumores benignos de tireoide: 

Graves, Plummers, bócio não-

tóxico e nódulos 

I-131  

Legenda:
 1

Estudos clínicos retrospectivos de coorte ou prospectivos; 
2
número de sujeitos da pesquisa 

(pacientes voluntários); 
3
Emissores α tem curto alcance e altas energias permitindo eficiência e morte 

específica das células tumorais 
4
Avidinação do leito tumoral com avidina nativa pelo cirurgião e 

injeção intravenosa de biotina marcada com Y-90. 
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Quadro 2 - Número de sujeitos e objetivos por fase de estudos clínicos (Adaptado de 

SARDANELLI, 2008) 

Fase Número da sujeitos  Objetivos 

Fase 1 – farmacologia e 

toxicidade clínica 
Dezenas 

Informações iniciais sobre 

segurança e tolerabilidade na 

farmacocinética em várias doses 

Fase 2 – estudo 

terapêutico piloto 
Dezenas a centenas 

Determinar dosagem e regime de 

administração a ser usados na fase 

seguinte 

Informações sobre 

farmacodinâmica e eficácia 

terapêutica 

Fase 3 – estudo 

terapêutico ampliado 

Tipicamente 2.000 a 5.000 

(usando grande número de 

pacientes de perfis 

diferentes  como idade, 

peso, sexo, 

atletas/sedentários, etc) 

Confirmar segurança e 

farmacodinâmica 

Demonstrar eficácia terapêutica 

em uma amostra representativa da 

população de pacientes 

Fase 4 – vigilância após 

entrada do dispositivo 

médico no mercado 

Acima de 5.000 

Confirmar segurança ação 

farmacodinâmica e eficácia 

terapêutica depois do registro da 

droga para indicações aprovadas 

Comparações com outros 

tratamentos 

 

Todas as fases dos estudos clínicos incorporam fontes de incertezas associadas aos 

processos de produção do radionuclídeo, marcação do radiofármaco, administração e 

aquisição e processamento de imagens cintilográficas. Os métodos para avaliação das 

incertezas devem ser determinados por ocasião do desenho do estudo clínico e aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Para todos os processos envolvendo radiofármacos, 

desde a produção, incluindo-se a marcação de radiofármacos, até a aquisição e processamento 

de imagens, são estabelecidos limites de aceitação (Quadro 3). Para uso em ensaios clínicos a 

produção destes radiofármacos deve estar em conformidade com as Boas Práticas de 

Fabricação (BPF).   

A pureza radioquímica é a fração do total da atividade radioativa na forma química 

desejada no radiofármaco. As impurezas radioquímicas são causadas por decomposição pela 

ação de solvente, mudanças na temperatura ou pH, luminosidade, presença de agentes 

oxidantes ou redutores e radiálise. A presença de impurezas radioquímicas resulta na baixa 

qualidade das imagens, devido à radiação de fundo nos tecidos adjacentes, o que implica na 

maioria das vezes na repetição dos exames e, consequentemente, em doses de radiação 

desnecessárias ao paciente (SAHA, 1997).   



 
  

9 
 

Quadro 3 - Equipamentos e limites de aceitação para controle de qualidade da produção e 

marcação de radiofármacos por tipo de testes (SAHA, 1997) 

Testes (grandeza) Equipamento Limites de 

aceitação (%) 

Produção de radionuclídeos 

Pureza radionuclídica 

(-) 

Detector de germânio hiperpuro (HPGe, 

em Inglês) ou Detector Multicanal de NaI 

(Tl)  

≥99% 

Pureza radioquímica 

 (-) 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(HPLC em Inglês) 

Cromatografia no papel e camada 

delgada 

≥95% 

Atividade específica 

(Bq.g
-1

) 

Medidor de atividade (câmara de 

ionização) e balança de precisão 

Bula
1
  

Marcação de radiofármacos 

Ph Fita indicadora (pHmetro) Bula
1
  

Número de partículas 

(adimensional) 

Câmara de Neubauer Número de 

células/mL 

Tamanho da partícula 

(para soluções 

coloidais e 

particulados) (µm) 

Microscópio (contador automático) 

Filtração com membranas de diferentes: 

diâmetros de porosidade  

MAA-90% 10-

90µm         

Sn-coloidal- 

50%  10 µm 

Temperatura (°C) Termo-higromêtro Bula
1
  

Umidade (UR) Kits de reagentes liofilizados (Método de 

Karl Fishe) 

2% 

Estudos 

Radiofarmacocinéticos 

(animais de 

laboratório) 

Método não invasivo: Câmara de 

cintilação (micro PET-SPECT-CT) 

Método invasivo: contador NaI  

Biodistribuição  

(% 

atividade/órgão) 

Legenda: 
1
a bula deve ser fornecida ao usuário que presta o serviço e não ao paciente 
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2.1.1 Terapias com Lu-177 

Os tumores neuroendócrinos (NETs) são originados em estruturas gastrintestinais 

(72%), broncopulmonares (25%) ou em outros órgãos, como mamas, sistema genital e timo 

(5%). Quando diagnosticados em estágios avançados ou com difusão metastática, são 

inoperáveis. Os sintomas frequentes são relacionados a síndromes endócrinas específicas dos 

órgãos (fígado, pâncreas, etc) e manifestados quando o tumor é funcional (ZAKNUN, 2013). 

Para diagnóstico ou estadiamento desses tumores, são realizadas imagens SPECT com In-

111-pentreotide (OctreoScan®) ou imagens PET com Ga-68, para observar a expressão de 

somatostatina (sstr) (ZAKNUN, 2013). O tratamento de tumores neuroendócrinos com 

DOTATATE-Lu-177 é indicado para pacientes com expressão de somatostatina 

(DOTATATE, ([DOTA0,Tyr3,Thr8]-octreotide ou [DOTA0,Tyr3]-octreotate) e presença de 

metástases para tumores inoperáveis (ZAKNUN, 2013). Como o protocolo para Lu-177 em 

terapias de tumores neuroendócrinos é único, crianças recebem a mesma atividade que adultos 

quando submetidos ao tratamento (ZAKNUN, 2013).  

Para prevenir efeitos colaterais nos rins, sendo o sistema renal o principal meio de 

excreção do  
177

Lu, é importante a administração de aminoácidos que competem com a 

reabsorção dos peptídeos de DOTATATE-Lu-177 no túbulo proximal. A toxicidade nos rins é 

aumentada em casos de diabetes mellitus e hipertensão. (ZAKNUN, 2013). A concentração de 

DOTATATE-Lu-177 na medula óssea implica na dosimetria do órgão (FORRER, 2008).  

Em estudo clínico com 320 pacientes (BERGSMA et all, 2015), foram realizadas 

imagens planares 24 h, 96 h e 168 h após a infusão do Lu-177-DOTATATE. A urina foi 

coletada 1 h, 6 h, 24 h e 48 h após a infusão e amostras sanguíneas 0,16 h , 0,5 h, 1, 2 h, 6 h e 

24 h após a infusão. Em 34 dos 320 pacientes (11%) foi observada toxicidade subaguda 

severa 4 a 8 semanas após a administração do Lu-177, 25 pacientes (8%) apresentaram 

trombocitopenia (diminuição na contagem de plaquetas sanguíneas), 17 pacientes (5%) 

apresentaram leucocitopenia (diminuição na contagem de leucócitos no sangue), 10 pacientes 

(3%) apresentaram anemia e 1% dos pacientes apresentaram pencitopenia (diminuição de 

todos os elementos figurados do sangue) (BERGSMA, 2015).   
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A biodistribuição da atividade de Lu-177 nos órgãos foi descrita conforme o modelo 

farmacocinético compartimental. Os órgãos com captação fisiológica (abdômen e rins) foram 

situados no compartimento central (sangue) (Figura 1). A dose absorvida na medula óssea tem 

sido associada ao efeito de toxicidade do radiofármacos, para compor a grandeza Dose 

Efetiva Biologica ou “Biologic Effective Dose” (BED) (ECKERMANN, 2009). Dessa forma, 

é possível otimizar as atividades do radiofármaco, minimizar as reações adversas em órgãos 

sadios e aumentar a eficácia da terapia  com 
177

Lu. 

 

 

2.1.2 Terapias com I-131 

O carcinoma diferenciado da tireoide (CDT) tem origem no epitélio folicular e 

mantém características biológicas básicas de um tecido tireoideano saudável (LUSTER, 

2008). O tratamento é cirúrgico (tireodectomia total ou parcial) seguido de radioiodoterapia 

(RAIT) para ablação de remanescentes cirúrgicos da tireoide (LUSTER, 2008). Há dois 

procedimentos terapêuticos adotados (LUSTER, 2008): 

a) Dose ablativa: complemento pós-cirúrgico para eliminar os tecidos 

remanescentes de tireoide; 

b) Dose terapêutica: tratamento de tumores que não podem ser extraídos ou que 

foram parcialmente extraídos. 

Figura 1 - Modelo compartimental da 

biodistribuição de DOTATATE-Lu-177 em 

humanos (BERGSMA, 2015) 
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A eficácia da radioiodoterapia depende do tamanho das massas da tireóide 

remanescentes, da atividade acumulada, da meia-vida efetiva e biodistribuição do I-131. É 

desejável alta dose de radiação nos tumores e baixas doses em tecidos sadios e radiossensíveis 

(REMY, 2008). Antes da dose ablativa ou terapêutica, pode ser administrada uma pequena 

atividade para avaliar o metabolismo e, quando possível, aumentar a atividade na fase 

terapêutica sem risco de toxicidade em órgãos radiossensíveis (LASSMANN, 2008). A dose 

limite para medula óssea é 2 Gy (LASSMANN, 2008) e para rins varia entre 23 Gy e 28 Gy 

(BOUCHET, 2003). Na pré-terapia, o paciente é submetido a exames de contagem de células 

sanguíneas para comparação com exames pós-terapêuticos e perfil renal para avaliação da 

taxa de excreção (SILBERSTEIN, 2012). O preparo do paciente consiste na diminuição da 

ingesta de iodo e da interrupção de preparações com hormônios tiroideanos (exceto o 

hormônio tireoestimulante recombinante – tirotropina, rhTSH), a fim de aumentar a captação 

de I-131 (SILBERSTEIN, 2012). 

Os efeitos colaterais a curto prazo são mucosite oral, perda de sensação de sabor ou 

sabor metálico na boca, náusea, vômitos, inflamação das glândulas salivares (sialadenite). 

Para diminuir o inchaço nas glândulas salivares, o paciente é hidratado e para estimular as 

glândulas salivares são oferecidas balas sem açúcar e suco de limão (SILBERSTEIN, 2012). 

Quando há remanescente cirúrgico de tecido tireoideano de dimensões consideráveis, pode 

ocorrer tireoidite dolorosa e os sintomas associados são: inchaço no pescoço, incômodos na 

traqueia, e, raramente, paralisia do nervo laringeal (SILBERSTEIN, 2012). As reações 

adversas a longo prazo são: aumento da gonadotropina e diminuição da espematogênese, 

(momentâneas, exceto em homens que receberam altas doses de I-131); danos permanentes às 

glândulas salivares, que resultam em boca seca (xerostomia), formação de pedras nas 

glândulas salivares (sialolitíase), excesso de cáries, distorção ou diminuição do paladar 

(disgeusia) e; ressecamento dos olhos (xeroftalmia) (SILBERSTEIN, 2012). 

Em estudo com 59 pacientes em terapia de CDT com I-131 (BENUA, 1962), 14 

apresentaram sérias complicações por radiação quando a dose no sangue excedeu 2 Gy, sendo 

apenas 8 relacionadas à medula óssea porque possuíam metástases ósseas, o que pode 

contribuir para o aumento da dose na medula óssea. Em outro estudo com 83 pacientes 

(DORN et all, 2003),  não foi observada supressão permanente da medula óssea, exceto em 2 

pacientes que precisaram de transfusão de sangue.  

2.2 Dosimetria interna 

A dosimetria interna faz parte dos testes de segurança de medicamentos com 

radionuclídeos, para evitar efeitos colaterais em órgãos radiosensíveis, como rins e medula 

óssea (ZAKNUN, 2013). A dosimetria física considera diferenças entre os pacientes, como 
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peso corporal; altura; massas dos órgãos, preparo do paciente hidratação e biodistribuição 

(IAEA, 2009; VERBRUGGEN, 2008; STABIN, 2008; SIEGEL, 1999). A dosimetria 

biológica permite correlacionar efeitos sistêmicos a longo prazo de exposições às radiações 

com efeitos biológicos, como morte celular e danos na cadeia do DNA, usando métodos como 

contagem de aberrações cromossômicas e quebras duplas da cadeia do DNA (LASSMANN, 

2015). 

 

2.2.1 Grandezas físicas 

 

Atividade: É definida com a taxa de mudanças dos átomos instáveis em um determinado 

instante (ICRP 106, 2008). A Atividade A pode ser expressa em função do tempo t como 

(Equação 1): 

 A(t) = A0.e
-l.t = A0.e

-
ln2

T1/2 f

.t

 (Eq. 1) 

 

Onde A0 é a atividade inicial; 

λ é constante de decaimento; 

T1/2f é a meia-vida física. 

 

No Brasil, a grandeza atividade é padronizada por métodos absolutos pelo 

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI), laboratório 

designado pelo INMETRO para a área de radiações ionizantes. Através de métodos como 

contagem em coincidência, anti-coincidência ou pico-soma, e equipamentos com 

rastreabilidade a padrões primários, a atividade de uma amostra é determinada considerando o 

esquema de decaimento do radionuclídeo estudado (REZENDE, 2011).  

 

Meia-vida física (T1/2f),: é o intervalo de tempo, contado a partir de um certo instante, 

necessário para que metade dos átomos radioativos decaiam (ICRP 106, 2008). 

Meia-vida biológica (T1/2b), é o intervalo de tempo, contado a partir de um certo instante, 

necessário para que metade dos radionuclídeos presentes em um órgão, tecido ou organismo 

seja eliminada através do próprio metabolismo (ICRP 106, 2008). 

Meia-vida efetiva (T1/2ef): pode ser calculada a partir da correspondente meia-vida biológica e 

da meia-vida física (ICRP 106, 2008) a partir de (Equação 2): 

 

1

T1/2ef

=
1

T1/2 f

+
1

T1/2b

 

(Eq. 2) 



 
  

14 
 

 

Dose absorvida (D): razão entre a energia média E depositada em um órgão ou tecido T pela 

massa m do referido órgão (Equação 3). A unidade de dose absorvida é joule por quilograma 

(J.kg
-1

) e o nome especial é Gray (Gy) (ICRP 106, 2008).  

 
D =

DE

Dm
 

(Eq. 3) 

 

A dose absorvida média DT por um órgão ou tecido alvo T é a soma das contribuições criadas 

por transformações nucleares do radionuclídeo em vários órgãos fonte S (ICRP 106, 2008) 

(Equação 4): 

 
 

S

T STDD )(  
(Eq. 4) 

 

A dose absorvida DT no órgão alvo T devido a um radionuclídeo acumulado em um único 

órgão fonte S é dada por (ICRP 106, 2008) (Equação 5): 

 )()( STSÃSTD S   (Eq. 5) 

 

Onde Ã é a atividade acumulada ou atividade integrada no tempo. 

 

Atividade acumulada: A atividade acumulada representa a atividade constante por um tempo 

definido que se iguala em desintegrações à realidade de decaimento físico ou efetivo de uma 

quantidade de radionuclídeo ao longo do tempo. Sua unidade é o Bq.s (mCi.h).  

A atividade acumulada (Ã) em um órgão ou tecido fonte S depende da atividade administrada 

Ao, da meia-vida física T1/2f e da biocinética do radiofármaco. Ã é obtido integrando-se a 

atividade dependente do tempo.  

A atividade em um órgão ou tecido pode ser descrita como uma soma de exponenciais (Eq. 6) 

ou através de uma expressão média (Eq. 7) (SIEGEL, THOMAS et al, 1999): 

 































 22/112/1

).2ln(

2

).2ln(

1

0

 .ee.
)(

)( efef T

t

T

t
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A

tA
tR  

(Eq. 6) 

 
















 efT

t

A

tA
tR 2/1

).2ln(

0

e
)(

)(  
(Eq. 7) 

onde: 

R(t): fração da atividade pela atividade inicial em função tempo;  

A(t): atividade em função do tempo;  

A0: atividade inicial;  

A1, A2: constantes de ajuste;  

t: tempo;  
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T1/2ef1 e T1/2ef2: meias-vidas efetivas do primeiro e do segundo termo, respectivamente; T1/2ef: 

meia-vida efetiva média. 

As variações nas estimativas de atividades acumuladas são devidas a incertezas da 

quantificação das funções de acumulação, distribuição e retenção do radiofármaco nos 

tecidos. A alteração funcional (patologia) de um órgão implica em contribuição mais 

significativa para alterações na atividade acumulada do que variações na retenção de 

radionuclídeos no corpo como um todo, pois as últimas, na maioria das vezes, são limitadas 

pela meia-vida física do radionuclídeo administrado (ICRU 67, 2002). A incerteza total da 

dose absorvida (Gy) no órgão ou região alvo pode ser obtida propagando-se as incertezas 

associadas a cada parâmetro da Equação 8 (STABIN, 2008): 

 

 

(Eq. 8) 

 

Onde: DT: dose absorvida no órgão ou tecido T;  

Ãs é a integral tempo-atividade da atividade dentro da região alvo (Bq.s);  

yi é o número de radiações com energia Ei emitidas do radionuclídeo por decaimento 

([Bq.s]
-1

); 

 Ei é a energia da radiação (MeV); 

 φi é a fração de energia emitida em uma região fonte que é absorvida na região alvo 

(fração absorvida); 

 mT é a massa da região alvo (kg) e k é a constante de proporcionalidade (Gy.kg.Bq
-1

. 

s
-1

.MeV
-1

) (STABIN, 2008).  

A incerteza associada ao parâmetro φi é baseada em padronizações como as do 

Brookhaven National Laboratory National Nuclear Data Center Decay Data Compendium 

(http://www.nndc.bnl.gov/). 

  

http://www.nndc.bnl.gov/
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Dose efetiva biológica (Biologic Effective Doses-BED): Leva em consideração o dano 

celular, a possibilidade de reparação do dano sub-letal em um período de tempo (T1/2 
rep

) e a 

fração de células sobreviventes para uma deteminada dose absorvida, entre outros fatores 

(Equação 9). Utiliza o Modelo Linar-quadrático, que supõe que os danos letais causados pela 

radiação podem ser gerados de duas maneiras (BOLCH, 2009): 

a) Como uma consequência de um único evento ionizante (dano do tipo α); 

b) Como consequência de dois eventos ionizantes subletais, em separado, que interagem 

em pares para causar danos letais (dano do tipo β).  

 

 

       
 

  ⁄
  

   ⁄
   

 
  ⁄
   

   
  ⁄
   

 
           (Eq. 9) 
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2.2.2 Técnicas de dosimetria para corpo inteiro e medula óssea 

Um modelo simplificado dos principais caminhos do fluxo sanguíneo no corpo 

humano é apresentado na Figura 2. O coração consiste em quatro câmeras e o sistema 

coronário que supre os nutrientes para o coração. O retorno do sangue venoso do sistema 

circulatório ou material injetado intravenosamente flui do lado direito bombeado através dos 

pulmões e entra no lado esquerdo do coração e é bombeado para a aorta (LEGGETT e 

WILLIAMS, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medula óssea é parte do esqueleto e encontra-se disseminada através do corpo, 

situada dentro das cavidades dos ossos. O peso total da medula óssea é aproximadamente 

5,0% do peso total do corpo ou 3,65 kg para um homem adulto saudável. Aproximadamente 

um terço da medula óssea é medula vermelha (1,17 kg no homem, 0,9 kg na mulher), o qual é 

o tecido hematopoietico ativo, sendo o restante medula amarela (2,48 kg no homem e 1,80 kg 

na mulher), a qual consiste principalmente de gordura e não produz células sanguíneas. O 

percentual entre medula vermelha e amarela é alterado com a idade e a distribuição espacial 

da medula vermelha dentro do corpo também muda, estando presente em praticamente todo o 

esqueleto no nascimento e em adultos distribuída entre ossos (16,1%), vértebras torácicas 

Figura 2 - Esquema da circulação sanguínea no corpo 

humano (modelo de LEGGETT and WILLIAMS, 1995). As 

linhas sólidas representam o fluxo arterial e as linhas 

tracejadas o fluxo venoso (ICRP 89, 2002) 
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(16,1%), vértebras lombares (12,3%), sacro (9,9%) e fêmur (17,5%). Todas as células 

sanguíneas são produzidas na medula vermelha e originam-se a partir de células tronco (ICRP 

89, 2002). Para manter a homeostase, 4,90×10
9
 células sanguíneas são produzidas em média e 

removidas do corpo por dia. O tempo de vida dos eritrócitos é de aproximadamente 120 dias, 

e dos granulócitos, linfócitos e plaquetas é de s 7–30 horas, 4,4 anos e 9–12 dias, 

respectivamente. Portanto, ao usar um único valor de referência para idades e gênero de 15 

anos e adultos aumenta a incerteza na dosimetria. Os valores de referência para massa e 

volume do sangue total por idades e gênero são mostrados na Tabela 1.  

Tabela 1 - Valores de referência para massa (g), volume (mL) e densidade (g/mL) de sangue 

no corpo humano por sexo e idade (ICRP 89, 2002) 

Gênero/ 

Idade 

Homem Mulher 

Massa 

(g) 

Volume 

(mL) 

Densidade 

(g/mL) 

Massa 

(g) 

Volume 

(mL) 

Densidade 

(g/mLl) 

Recém 

nascido 

290 270 1,07 290 270 1,07 

1 ano 530 500 1,06 530 500 1,06 

5 anos 1.500 1.400 1,07 1.500 1.400 1,07 

10 anos 2.500 2.400 1,04 2.500 2.400 1,04 

15 anos 4.800 4.500 1,07 3.500 3.300 1,06 

Adulto 5.600 5.300 1,06 4.100 3.900 1,05 

 

A dosimetria de medula óssea considera a relação entre concentração de atividade no 

sangue e a concentração de atividade na medula óssea (FORRER, 2009). Podem ser usados 

modelos metabólicos, tempos de residência e atividade acumulada para corpo inteiro e 

órgãos-fonte (HINDORF, 2010). As contribuições para a dose absorvida média na medula 

óssea DBM são a atividade na medula óssea, a atividade no osso e no restante do corpo. 

1. Atividade na medula óssea (DBM←BM) 

a. Atividade no fluído extracelular (DBM ←ECF) 

b. Atividade no sangue ou componentes sanguíneos (DBM ←BL) 

c. Atividade nas células da medula óssea (DBM ←BMCELLS) 

2. Atividade no osso (DBM ←BONE) 

3. Atividade na maioria dos órgãos e resto do corpo (∑DBM ←ROB) 

Todas as contribuições para a dose absorvida na medula dependem da biodistribuição 

e farmacocinética do rediofármaco (HINDORF, 2010). A atividade na medula óssea é 

determinada pela concentração da atividade no sangue. Para diminuição de incertezas da 

curva “tempo de residência e atividade acumulada em função do tempo”, o tempo de cada 

coleta deve ser registrado corretamente (HINDORF, 2010). Para estimar a dose na medula 

óssea vermelha supõe-se: (i) autoirradiação por partículas β; (ii) irradiação γ no resto do 

corpo; (iii) concentração de atividade similar no sangue e na medula óssea vermelha 

(SGOUROS, 2005).  
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A correlação entre dose absorvida e efeitos biológicos depende não somente da 

exatidão da dosimetria física, mas também da exatidão da dosimetria biológica (análise da 

toxicidade). A bioanálise de sangue, através da contagem de células sanguíneas em sangue 

periférico pode ser uma medida do dano da radiação para as células tronco hematopoiéticas 

(HINDORF, 2010). 

Idealmente, o radiofármaco deve ter alta captação no tecido-alvo e rápida excreção, 

sem redistribuição para outros tecidos ou cavidades. Os métodos de dosimetria interna 

compreendem: quantificação de imagens (SIEGEL, 1999), bioanálise de urina e sangue 

(VELASQUES DE OLIVEIRA, 2010) e monitoração de dose externa (BIANCARDI, 2011). 

O protocolo da EANMMI recomenda o planejamento da radioiodoterapia uma semana antes 

da terapia. Devem ser adquiridas imagens cintilográficas e coletadas 5 amostras de 2 mL de 

sangue 2 h, 6 h, 24 h, 96 h e 144 h e coletas tardias para evitar subestimação da dose 

absorvida (LASSMANN, 2008). O paciente deve urinar antes da realização das imagens e da 

coleta de sangue.  A diferença dos tempos de coleta das amostras de sangue entre I-131 e Lu-

177 pode ser atribuída às diferentes meias-vidas biológicas do radiofármaco, sendo o Lu-177 

de meia-vida mais curta que o I-131 (LASSMANN, 2015).  

Para estimar a dose absorvida em órgãos através de imagens cintilográficas, devem ser 

identificadas as fases de captação, retenção e eliminação do radiofármaco em função do 

tempo. Para estimar a atividade residual média no corpo inteiro, é usada uma sequência de 

imagens cintilográficas planares. Com a tomografia por emissão de fótons únicos (SPECT) ou 

SPECT acoplado à tomografia computadorizada (SPECT/CT) pode-se estimar atividades em 

órgãos (CREMONESI et al, 2010). Para quantificar variações de concentração da atividade 

em regiões de interesse (ROI), as imagens devem ser adquiridas com gama câmara calibrada 

para a energia do radionuclídeo (SIEGEL, 1999). As limitações dos dois métodos são: a 

imagem planar não pode separar as atividades no osso e na medula óssea, e a imagem SPECT 

tem pequeno campo de visão e resolução espacial. Por essas razões, uma combinação de 

imagens planares e SPECT são indicadas.  

A imagem planar determina o tipo da curva da atividade residual do radiofármaco em 

função do tempo e a imagem SPECT é usada para determinar a atividade absoluta no 

momento de sua aquisição (HINDORF, 2010). ROIs para imagens planares e VOIs para 

imagens SPECT para determinar o número de contagens são traçadas sobre a coluna lombar e 

sacral, porque grandes porções da medula estão situadas nessas regiões. ROIs ou VOIs devem 

ser aplicadas em todas as localizações da medula óssea, especialmente no caso de captações 

não homogêneas. Problemas como efeito de volume parcial e resolução espacial devem ser 

estudados (HINDORF, 2010). A determinação das incertezas em dosimetria depende do 

método escolhido, podendo variar para diagnóstico e em terapia, respectivamente, entre 20-

40% e 10-20% (STABIN, 2008). O Quadro 4 relaciona incertezas no processo de aquisição, 

processamento e quantificação de imagens cintilográficas. 
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Quadro 4 - Fontes de incertezas associadas aos parâmetros de imagens testados, equipamentos 

e acessórios usados por etapas dos processos de aquisição, processamento e quantificação 

(Adapatado de SIEGEL, 1999; NORRGREN, 2003, IAEA 2014) 

Etapas Parâmetros testados 
Equipamentos e 

acessórios  
Fontes de incertezas 

Calibração do 

equipamento de 

imagens 

Uniformidade intrínseca 

Resolução espacial 

Resolução energética 

Linearidade intrínseca 

Sensibilidade 

Simuladores físicos 

Fonte de calibração 

Determinação da 

atividade 

Instabilidade eletrônica 

Temperatura e umidade 

do ambiente 

Aquisição das 

imagens 

Correção de atenuação 

Correção do 

espalhamento 

Efeito de volume parcial 

Régua 

Medidor de atividade 

Cronômetro 

Posicionamento do 

paciente 

Determinação da 

atividade administrada 

Tempo de aquisição 

(velocidade de 

varredura) 

Processamento de 

imagens 

Determinação do 

“treshold” 

Reconstrução iterativa 

Retroprojeção filtrada 

Software de 

processamento 

Método de  

processamento de 

imagens  

Incerteza do sinal 

elétrico do sistema de 

aquisição de imagens 

Quantificação de 

imagens  

Meia-vida efetiva 

Atividade acumulada 

Tempo de residência 

Coeficiente de atenuação 

linear efetivo 

Espessura do corpo 

Espessura do órgão alvo 

Correção de background 

Determinação da 

sensibilidade 

Taxa de contagem nas 

imagens 

Atenuação na câmara de 

cintilação  

Softwares de 

quantificação  

Simuladores 

Fonte radioativa 

padrão 

Calibrador de dose 

Delimitação do ROI 

 

Massa corporal do 

paciente 

Segmentação do ROI 

Operação do 

¨Software¨ 

Medição da atividade 

Tempo 
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2.3 Detectores de radiação  

Para quantificação de atividades de radionuclídeos em amostras biológicas, o 

equipamento deve ser escolhido de acordo com o tipo de emissão. Para emissores gama 

com energias acima de 100 keV, pode ser usado um detector de germânio hiperpuro 

(High Pure Germanium Detector-HPGe) e detector cintilador de iodeto de sódio (NaI).  

Para emissores beta, é usado detector cintilador líquido com baixa contagem de radiação 

de fundo. A eficiência de detecção depende do detector e da geometria da amostra a ser 

medida. A geometria padrão é a combinação do tipo e volume do recipiente que contém 

a amostra, tipo de amostra e distância entre o detector e a amostra. As soluções padrões 

devem ser preparadas com água e podem ser necessários fatores de correção para 

amostras com densidades diferentes da água. Considerando que as atividades dos 

radionuclídeos são referenciadas ao tempo de amostragem, a atividade inicial registrada 

deve ser confiável e os detectores devem ser calibrados. Como os resultados são 

registrados em atividade específica (Bq/L), é obrigatório garantir que não ocorreram 

perdas no processo (VELASQUES DE OLIVEIRA, 2010). Para medidas de atividades 

em amostras de sangue e/ou plasma, o detector mais usado é o contador de poço de  

NaI(Tl) porém um contador beta ou detector semicondutor também pode ser usado. A 

resposta do detector deve ser bem caracterizada para um determinado radionuclídeo e 

geometria de medida, para que correções para eficiência (contagens por unidade de 

atividade), tempo morto e dependência do volume (autoabsorção da radiação na amostra 

e os efeitos de geometria causando diferenças na exposição do detector) possam ser 

aplicadas (HINDORF, 2010).  

O equipamento deve ser escolhido de maneira que as atividades iniciais não 

saturem o detector e que o mesmo não entre em tempo morto. Por outro lado, o detector 

deve ter eficiência aceitável para medir as amostras com atividades próximas ao limite 

de detecção (TAHUATA, 2013).  

Os principais fatores que interferem na escolha do detector são:  

a) O tipo de radiação a ser medida – alfa, beta, gama, nêutrons, fragmentos de 

fissão. No presente trabalho, foram estudados somente emissores beta. A Tabela 

6 apresenta as propriedades físicas dos principais emissores beta disponíveis 

comercialmente para uso em terapias e respectivas formas de produção. 

b) O intervalo de tempo de interesse – se é instantânea ou acumulada. O curiômetro 

(detector tipo câmara de ionização) é de medida instantânea, e o detector tipo 

poço de NaI, o HPGe e a câmara de ionização de padrão secundário do LMNRI 

são de medida acumulada. 

c) Precisão, resolução e exatidão – estão relacionadas às incertezas envolvidas no 

processo de medição e o quanto interferem no resultado. No presente trabalho, o 

processo de medição foi idêntico para os três equipamentos avaliados, contudo 

as incertezas de cada equipamento devem ser analisadas. As incertezas 

envolvidas no processão de medição são: reprodutibilidade das medidas (tipo 
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A), eficiência do equipamento (tipo B), incertezas das fontes padrão (tipo B), 

condições de calibração de temperatura, umidade e pressão (tipo B), etc. 

d) Condições de trabalho do detector – robustez, portabilidade e autonomia. Os 

equipamentos usados no experimento são mantidos em laboratório em condições 

controladas de temperatura e monitoração da pressão. 

e) Tipo de informação desejada – o que se procura medir? Atividade, energia da 

radiação detectada, dose absorvida, distribuição de energia. No presente 

trabalho, as atividade e energias são conhecidas. 

f) Características operacionais e custo – facilidade de operação, 

manutenção e custo.  

Tabela 2 - Propriedades físicas de radionuclídeos emissores beta disponíveis 

comercialmente para terapias (fótons com abundância superior a 5%) (Adapatado de 

Tolmachev, 2008) 

Radionuclídeo Meia-

vida 

física 

(dias) 

Energia 

β média 

(MeV) 

Alcance 

médio 

(mm) 

Energia 

fóton 

(keV) 

Produção/atividade 

específica (alta, 

moderada ou baixa) 

Emissores beta de alta energia 

Re-188 0,71 0,764 3,5 155 (15%) Gerador/Alta 

Ho-166 1,1 0,666 3,2 80,5 

(6,7%) 

- 

Y-90 2,7 0,935 3,9 - Reator/fissão/Gerador 

de 
90

Sr/Alta 

Emissores beta de média energia 

Sm-153 1,9 0,229 1,2 103(30%) Reator/moderado 

Re-186 3,7 0,362 1,8 137(9,4%) Reator/Moderada 

Emissores beta de baixa energia 

Cu-67 2,6 0,141 0,71 91(7%) Acelerador/Alta 

I-131 8,0 0,181 0,91 364(82%) Reator/Alta 

Lu-177 6,7 0,133 0,67 113(6%) Reator/Moderada 

208(11%) 

 

2.3.1 Detector tipo câmara de ionização 

A câmara de ionização é um detector a gás. A interação da radiação com o gás 

no interior do detector provoca ionização e excitação dos átomos. Cada par de íons 

produzidos no interior do volume sensível do detector gera um sinal elétrico. O medidor 

de atividade ou curiômetro usado em serviços de medicina nuclear é exemplo de câmara 

de ionização do tipo poço sendo a fonte radioativa medida dentro do poço, para 

melhorar a eficiência do equipamento (TAUHATA, 2013). A resposta do medidor de 

atividade depende de muitas variáveis, podendo ser introduzidas incertezas 

significativas se certos cuidados não forem tomados, entre os quais: recipiente e volume 
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(geometria) da amostra; posição da amostra no interior do sistema detector; densidade e 

homogeneidade da amostra; atividade da amostra e impurezas radioquímicas. Para cada 

geometria, as atividades medidas em um medidor de atividade devem ser corrigidas 

conforme os fatores previamente determinados (IWAHARA, 2002).  

2.3.2 Detector cintilador 

O material cintilador mais utilizado é o cristal de NaI:(Tl) (iodeto de sódio 

ativado com tálio). Dentro do cristal, os elétrons ocupam apenas algumas bandas de 

energia, a banda de valência-elétrons ligados à rede cristalina; banda de condução-

elétrons com energia suficiente para migrar através do cristal; e a banda proibida, onde 

os elétrons não devem ser encontrados, através de impurezas (ativações) na banda 

proibida criam-se “armadilhas” para os elétrons. Quando a radiação incidente interage 

com os elétrons da banda de valência e fornece energia, estes (elétrons) ocupam os 

níveis de energia criados pelo ativador. Ao se desexcitarem, liberam a energia excedente 

em forma de fóton luminoso proporcional à energia e a eficiência de detecção. Uma 

válvula fotomultiplicadora transforma os sinais luminosos produzidos pela liberação da 

energia dos elétrons em sinais elétricos que são amplificados para possível 

quantificação e leitura (TAUHATA, 2013). 

2.3.3 Detectores semicondutores de Germânio 

São utilizados para espectroscopia gama, devido à alta resolução. Os modelos 

atualmente mais utilizados são os detectores de germânio de alta pureza (HPGe), pois só 

necessitam de refrigeração quando estão operando. São construídos na geometria 

cilíndrica ou coaxial e são muito utilizados para medição de emissores gama com baixa 

atividade, em uma grande faixa de energia. (TAUHATA, 2013). 

O Quadro 5  mostra equipamentos usados em estudos clínicos com Lu-177 e I-

131 (FORRER, 2009; SANDSTRÖM, 2010; SANDSTRÖM, 2013; WEG, 2014; 

GAINS, 2011; EBERLEIN, 2015).  
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Quadro 5 - Equipamentos usados para bioanálise e imagens em estudos clínicos (*) 

Órgão Material/técnica Equipamentos Ref. 

Medula 

 

Sangue/bioanálise 

Líquido medular 

Detector NaI (PERKIN 

ELMER) (1) 

 Imagens planares de corpo 

inteiro 

Gama câmara 

(PHILLIPS) 

Rins 

Fígado  

Baço 

SPECT-CT de: rins, fígado e 

baço 

Gama câmara 

(GENERAL 

ELETRICS) 

 

 

(2) 

Medula 

 

 

SPECT-CT 

Sangue e urina/bioanálise 

Gama câmara 

(GENERAL 

ELETRICS) (3) 

 Detector NaI (PERKIN 

ELMER) 

 

Medula 

 

Sangue/Bioanálise 

Indicador de trombocitopenia 

 

Detector de NaI 

(WIZARD) 

Contagem de plaquetas (4) 

 Imagens planares de corpo 

inteiro 
Gama câmara 

(SIEMENS) 
Sítio tumoral SPECT 

Sangue  
Sangue/ 

Bioanálise 

Contador poço 

(CANBERRA) 

HPGe (CANBERRA) 

(5) 

 

*
Referências: (1) FORRER, 2009; (2) SANDSTRÖM, 2010; (3) SANDSTRÖM, 2013;  

(4) WEG, 2014; (5) EBERLEIN, 2015 

 

2.3.4 Calibração de detectores 

Para diminuição das incertezas, é necessário determinar a eficiência dos 

equipamentos para as energias características dos radionuclídeos usados, a geometria 

das medidas e o tempo morto do detector (HINDORF, 2010).  

A calibração dos detectores é necessária para garantir rastreabilidade e 

confiabilidade dos resultados. Devido a incertezas originadas dos processos de 

medições, são necessários fatores de calibração para corrigir incertezas. O procedimento 

de calibração envolve a comparação de medidas em equipamentos com padrões 

primários ou secundários rastreados ao Bureau Internacional de Pesos e Medidas 

(BIPM) através de intercomparações periódicas. As atividades das fontes de referência 

(padrões) são rastreadas metrologicamente porque o LNMRI-IRD participa 

periodicamente de intercomparações internacionais (SILVA, 2008; ZIMERMANN, 
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2012). Para os radionuclídeos Lu-177 e I-131, os resultados da participação são 

apresentados respectivamente na Figura 3. 

 

(a) 

 

 (b) 

Figura 3 - Resultados de intercomparações do BIPM para (a) Lu-177 (ZIMERMANN, 

2012) e (b) I-131 (RATEL, 2005) 
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Para calcular a atividade desconhecida de um radionuclídeo, os equipamentos 

devem ser calibrados com amostras padronizadas nas geometrias de contagem padrão. 

Três radionuclídeos já foram padronizados pelos métodos primários implantados no 

LNMRI: I-131, Lu-177 e Sm-153 com fatores de calibração registrados na câmara de 

ionização Centronic IG11 (sistema padrão secundário de radioatividade do LNMRI). A 

geometria é ampola de vidro com 2 cm de altura da solução radioativa (volume ~ 2,6 

mL). Os detectores de germânio do LNMRI possuem curvas de eficiência em função da 

energia na faixa de 100 keV a 1500 keV (Quadro 5). Até o momento, não foram 

disponibilizadas curvas de eficiência e limites de detecção para geometrias de ampola 

de 2 mL e frasco de penicilina de 5 mL para os detectores estudados neste trabalho 

(detector de NaI Genesys, câmara de ionização Capintec e detector de HPGe Canberra) 

(Quadro 6).  

Quadro 6 - Disponibilidade de parâmetros de padronização de fontes de  Lu-177, I-131 

e Sm-153 por geometria e detector (IWAHARA, 2016) 

Detector 

 

Parâmetros disponíveis no LNMRI 

Geometria
(*)

 Curvas de 

eficiência 

Limites de detecção 

(Bq) 

Germânio 

hiperpuro 

(HPGe) 

(1) Sim Sim para Lu-177 e I-

131 

(2) Não Não 

Câmara de 

ionização IG11 

(1) Não Não 

(2) Não Não 

NaI(Tl) Genesys 

tipo poço 

(1) Não Não 

(2) Não Não 

Ativímetro 

Capintec CRC 

25R 

(1) Não Não 

(2) Não Não 

Frasco PVC com resina 

radioativa de Co-57, Ba-133, 

Cs-137 e Co-60 

Sim Não 

(*)
Legenda: (1) Ampola de vidro com 2,6 mL de solução; (2) Frasco de penicilina com 5 

mL de solução 

 

  



 
  

27 
 

3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais  

3.1.1 Para preparação de fontes padrões  

 solução de 5 mL contendo 108,4 MBq de 177-Lu-DOTATATE, fornecida pelo 

IPEN/CNEN/SP; 

 solução com 0,55 mL contendo 111 MBq de NaI-131, fornecida pelo 

IPEN/CNEN/SP; 

 solução com 2 mL contendo 37 MBq de NaI-131, fornecida pelo Hospital 

Samaritano (RJ); 

 10 mL de soro fisiológico (NaCl) para dissolver as soluções de I-131 e de Lu-

177; 

 ampolas de vidro transparente auto-quebrável, com capacidade de 5 mL com 

dimensões: 9 cm de altura, 1,4 cm de diâmetro externo e 1,1 cm de diâmetro de 

boca e 0,5 mm de espessura, com massa líquida de 2,6 g (geometria de medição 

do LNMRI) (Figura 4a);  

 picnometros para sucção das soluções de I-131 e de Lu-177 após dissolvidas 

com NaCl, do recipiente onde estava armazenado para depositar na ampola 

(Figura 5b); 

 balança analítica Sartorius, modelo BL 15005, número de série 13104656  para 

pesagem de ampolas; 

 materiais de laboratório: bandejas e suportes para fontes, tesouras, pinças, luvas, 

etc. 
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Figura 4 - Materiais do LMNRI para preparação de fontes padrões: (a) ampola 

(geometria da fonte padrão); (b) picnometro, bandeja, suporte para fonte, pinça, tesoura 

e materiais de laboratório; (c) balança analítica 

3.1.2 Equipamentos 

Foram usados 4 equipamentos de propriedade do IRD (Quadro 7).  

Quadro 7 - Equipamentos usados para medições das fontes de referência 

Geometria Tipo de detector Fabricante Modelo N. série 

Poço Câmara de 

ionização de padrão 

secundário 

Centronics IG11 963071 

Poço Iodeto de sódio LTI Genesys 

Gamma-1 

G090108 

LTIGG1EU 

Poço Câmara de 

ionização 

CARPINTEC CRC 25-R 252713 

Superfície Semicondutor 

HPGe 

ORTEC Gmx 70P495 SI-TN50979A 
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3.1.2.1 Detector de iodeto de sódio 

O contador de poço Genesys
TM

 Gamma 1 é composto por um detector de 

iodeto de sódio dopado com tálio, NaI(Tl) e sua eletrônica associada. Foram usados 

distanciadores de PVC ocos fabricados na oficina mecânica do IRD para calibração do 

sistema para diferentes faixas de atividade (BIANCARDI, 2011). 

 

 

 

 
Figura 5 - Equipamento Genesys modelo Gamma-1: (a) contador de poço deNaI; (b) 

eletrônica associada; (c) conjunto de distanciadores da fonte ao detector: (d)20 cm; (e) 

15 cm; (f) 10 cm; (g) 5 cm; (h) espectro do Lu-177 

 

3.1.2.2 Câmara de ionização 

A câmara de ionização CRC 25-R (Figura 6b) é um detector a gás tipo poço, 

conhecido como ativímetro ou curiômetro usado para medição da grandeza atividade. O 

background (BG) do detector é 1,8±0,05 kBq. Segundo o fabricante, o equipamento 

pode medir atividades entre 250 GBq (6 Ci) e 1,00 kBq (10 nCi), o eletrometro tem 

(g) 

(h) 
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exatidão ±2%; linearidade ±2%; tempo de resposta de 2 segundos ou 4 a 16 segundos. A 

repetibilidade de medidas é ±1% em 24 h para equipamento ligado permanentemente. 

 

 

 

Figura 6 - Câmara de ionização: (a) padrão secundário Centronics IG11; (b) Carpintec 

CRC-25R 

 

3.1.2.3 Detector de germânio hiperpuro 

O detector HPGe é um detector semicondutor de Germânio de alta pureza 

(hiperpuro) (Figura 7a) para medidas de atividades próximas à radiação do ambiente. 

Para Lu-177 e I-131, as atividades mínimas detectáveis são 8,42 Bq e 3,61 Bq, 

respectivamente. A atividade mínima detectável está relacionada à radiação de fundo no 

ambiente do equipamento, sendo a menor atividade que pode ser detectada pelo sistema. 

A calibração de energia do detector HPGe consiste em estabelecer a relação entre o 

fotopico de energia e o número de canais que correspondem ao centro do fotopico.  A 

Figura 7b mostra a tela do software Genie com um espectro de Lu-177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(a) 

Figura 7 - (a) Sistema de detector de germânio hiperpuro Canberra; (b) tela do software 

GENIE mostrando espectroscopia gama de Lu-177 com detector de HPGe (VELASQUES 

DE OLIVEIRA, 2010) 
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3.1.3 Softwares 

Para simulação de comparação das eficiências do HPGe na densidade da água e 

do sangue foi utilizado o software ETNA, desenvolvido pelo Laboratório Nacional 

Henri Becquerel (França). 

Foi usado o pacote estatístico SPSS v.13 para Windows para estatística 

descritiva (média e desvio padrão) e teste T pareado. 

3.2 Métodos  

As fontes padrões de Lu-177 e I-131 foram preparadas para testar o desempenho 

de três detectores em faixas de atividades aproximadas de situações reais em 

procedimentos terapêuticos. Foram usadas as seguintes hipóteses para simular 

atividades de amostras biológicas:  

 

3.2.1 Hipóteses para simulação de amostras de Lu-177 e I-131 

3.2.1.1 Simulação de amostras de Lu-177 

 

O protocolo para tratamento de tumores neuroendócrinos com Lu-177- 

DOTATATE (KAM, 2012) estabelece 1 a 5 ciclos de 7,4GBq (200 mCi) administrados 

por via intravenosa com bomba infusora durante 30 minutos. Para cada ciclo, é 

administrada por 30 minutos e via intravenosa infusão de aminoácidos para proteção 

renal. Em seguida, é administrada por via intravenosa, durante 10 a 30 minutos, uma 

solução de 177-Lu-DOTATATE diluída em solução salina, totalizando 100 mL.  

Para simular a concentração da atividade de Lu-177 em amostras de sangue, 

usou-se o valor do volume de sangue do homem padrão (ICRP 89, 2002): 5,3 L para 

homens adultos e 1,4 L para crianças de 5 anos.  

Considerando 1,61 h a meia-vida efetiva para a fase de distribuição (entre 1,44 h 

e 1,83 h) e 42,9 h para a fase de eliminação (entre 38,8 h e 51,4 h) (SANDSTRÖM et 

all, 2013), respectivamente ʎ1 = 0,43 h
-1

 e ʎ2 = 0,016 h
-1

, a concentração de Lu-177 em 

5,3 L de sangue será 1,39 MBq/mL, caso a atividade fosse administrada de uma vez só. 

Para coleta de 2 mL a atividade máxima na primeira amostra (a 0,5 h da infusão) será 

2,2 MBq, considerando a distribuição, meia-vida efetiva do radiofármaco nesses 30 

minutos do início da infusão. Como não há referências para meia-vida biológica em 
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crianças, toma-se a meia-vida efetiva do adulto para crianças, desta maneira a 

concentração de Lu-177 em 1,4 L de sangue será de 2,1 MBq/mL caso a atividade fosse 

administrada de um vez só. Para a coleta de 2 mL a atividade máxima da primeira 

amostra (a 0,5 h da infusão) será de 4,2 MBq, considerando a distribuição, meia-vida 

efetiva, do radiofármaco, nesses 30minutos do início da infusão. 

A atividade máxima ocorrerá após o término da infusão do Lu-177 mas pode ser 

medida até 24 h ou 168 h (SANDSTRÖM, 2013). Experimentalmente, foi observada 

excreção renal de cerca de 90% da concentração de atividade no sangue nas primeiras 

24 h e a partir de 168 h tende a zero (Figura 8) (SANDSTRÖM, M et all 2013).  

Podem ser coletadas 10 amostras em 8 dias, sendo a primeira coleta 30 min após 

o início da infusão com Lu-177, ou seja, logo após o término de transferência da infusão 

de 100 mL. No primeiro dia, quando o paciente está internado, poderão ser coletadas 

mais 5 amostras (1 h, 2 h, 4 h,  8 h e 24 h). Entre o terceiro e o oitavo dia, quando o 

paciente retornar para realizar imagens cintilográficas, poderão ser coletadas mais 4 

amostras (72 h, 96 h e 168 h) (Figura 9). As tabelas 3 e 4 apresentam as atividades 

esperadas para adultos e crianças, respectivamente, em amostras de 2 mL de sangue nos 

tempos de coleta escolhidos. 

 

Figura 8 - Curva de excreção do Lu-177: (a) concentração de atividade (MBq/g) em 

função do tempo (h); (b) atividade (GBq) em função do tempo (h) (SANDSTRÖM, 

2013) 
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Figura 9 - Esquema de coleta de amostras de Lu-177 em função do tempo (h) 

 

Tabela 3 - Estimativa de atividades de Lu-177 em amostras de 2 mL de sangue em 

homem adulto entre 0,5 h e 168 h (atividade inicial 7,4 GBq) (n=9) 

Tempo (h) Atividade/2mL (MBq) 

0,5 2,2 

1 1,8 

2 1,2 

4 0,5 

8 0,1 

24 92,5 x10
-5

 

72 37,0 x10
-5

 

96 29,3 x10
-5

 

168 9,2 x10
-6

 

 

 

Tabela 4 - Estimativa da atividade de Lu-177 em amostras de 2 mL de sangue em 

crianças de 5 anos entre 0,5 h e 168 h (atividade inicial 7,4 GBq) (n=9) 

Tempo (h) Atividade/2mL (MBq) 

0,5 4,2 

1 3,2 

2 2,1 

4 0,9 

8 0,2 

24 148,0 x10
-4

 

72 59,2 x10
-5

 

96 37,0 x10
-5

 

168 14,8 x10
-5
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3.2.1.2 Simulação de amostras de I-131 

Para dose ablativa, as atividades são definidas conforme o estadiamento 

utilizando-se o sistema TNM (HEDINGER, WILLIAMS et al, 1988): TI e TII: 3,7 GBq 

(100 mCi)  de 
131

I-NaI; TIII e TIV: 5,5 GBq (150 mCi) de 
131

I-NaI. Quando ocorre 

disseminação do tumor para outros órgãos do corpo (“focos metastáticos”), e levando-se 

em consideração outros fatores como localização e extensão das metástases, são 

utilizadas atividades de 
131

I-NaI (doses terapêuticas) entre 7,4 a 14,8 GBq (200 a 400 

mCi) (BIANCARDI, 2011).  

Um estudo sobre a absorção oral do I-131 concluiu que aproximadamente 10% 

apenas da atividade I-131 administrada contribuiu para a concentração plasmática do 

sangue do paciente (MILLER, 1974). Neste estudo consideramos que 100% da 

atividade administrada biodistribui para o sangue, pois nosso objetivo é avaliar as 

eficiências de equipamentos para altas atividades (logo após a infusão onde 

consideramos a maior concentração de atividade no sangue) e baixas atividades (após a 

biodistribuição e eliminação do radiofármaco no organismo do paciente). 

O volume de sangue adotado foi o homem padrão da ICRP 89, sendo 5,3 L para 

homens adultos e 1,4 L para crianças de 5 anos. A atividade máxima possível para 

homem de 70 kg, considerando a atividade de 5,5 GBq, é de 0,95 MBq/mL. Logo, em 2 

mL a atividade máxima encontrada será de 1,90 MBq. Para crianças de 5 anos a 

atividade máxima encontrada será de 3,05 MBq, logo em 2 mL a atividade máxima 

encontrada será de 7,10 MBq. 

A meia-vida efetiva foi estimada (Remy, 2008) considerando dois protocolos 

distintos: 

SITUAÇÃO 1: Para prévia retirada de hormônios tireoidianos antes da terapia, 

foi considerada  como meia-vida efetiva 15,7 h (ʎ=0,044 h
-1

). 

SITUAÇÃO 2: Com administração de TSH recombinante (neste caso não é 

necessária a retirada prévia de hormônios antes da administração do radiofármaco),foi 

considerada meia-vida efetiva 10,5 h (ʎ=0,066 h
-1

). O protocolo do I-131 com a 

administração de TSH recombinante (LASSMANN et all, 2008) não é utilizado no 

Brasil em geral.  

As amostras devem ser coletadas de acordo com o protocolo de dosimetria da 

EANM (LASSMANN, 2008): 2 h, 6 h, 24 h, 96 h, 144 h, 168 h (Figura 10). As tabelas 

5 e 6 apresentam as atividades esperadas para adultos e crianças, respectivamente, em 

amostras de 2 mL de sangue nos tempos de coleta escolhidos. 
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Figura 10 - Esquema de coleta de amostras de I-131 em função do tempo (h) 

 

Tabela 5 - Estimativa das atividades em 2 mL de sangue entre 2 h e 168 h após 

administração de 5,5 GBq de I-131 para homem adulto (protocolo de retirada de 

hormônios tireoideanos) (n=6) 

Tempo (h) Atividade em 2mL de sangue (MBq) 

2 1,9 

6 1,6 

24 0,8
 

96 29,6 x10
-2 

144 3,67 x10
-3 

168 1,27 x10
-3 

 

 

Tabela 6 - Estimativa das atividades em 2 mL de sangue entre 2 h e 168 h após 

administração de 5,5 GBq de I-131 para criança de 5 anos (protocolo de retirada de 

hormônios tireoideanos) (n=6) 

Tempo (h) Atividade em 2 mL de sangue (MBq) 

2 7,2 

6 6,1 

24 2,7
 

96 0,1
 

144 13,9 x10
-3 

168 4,84 x10
-3

 

 

3.2.2 Procedimento para preparação de fontes padrões de Lu-177 e I-131 

Como o LNMRI usa geometria de ampola padrão para 2,6 gramas, cada fonte 

foi preparada succionando com um picnometro o volume correspondente a essa massa e 

a ampola foi pesada na balança de alta precisão. Após confirmar a massa desejada, cada 

ampola foi fechada. Antes de medir as fontes padrões, foram feitas 5 medidas de 
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radiação ambiente (BG) no medidor de atividade CARPINTEC CRC 25-R e calculada 

média e desvio padrão. 

3.2.2.1 Fontes-padrões de Lu-177 

Uma solução de 5 mL de DOTATATE-Lu-177 contendo 108,4 MBq foi 

diluída em 5 mL de soro fisiológico para preparar 9 fontes de referência. Em seguida, da 

primeira solução (com 0,249907 g) foram succionados 200 mg com um  picnometro 

sendo a nova solução diluída em 5 mL de soro para preparar 3 fontes com concentração 

0,86432 MBq/g (Tabela 7) . 

Tabela 7 - Esquema de preparação das fontes de referência de Lu-177 (n=12) 

1ª diluição  

Atividade solicitada 

(MBq) 

Massa 

necessária (g) 

Código da 

fonte  

Atividade obtida 

(MBq) 

5,4 0,249907 86L15 3,75 

4,6 0,212884 87L15 2,88 

3,5 0,161977 88L15 2,11 

2,9 0,134210 89L15 1,65 

2,4 0,111070 90L15 1,68 

2,3 0,106442 91L15 1,32 

2 0,092558 92L15 1,13 

1,3 0,060163 93L15 0,94 

1 0,046279 94L15 0,66 

2ª diluição  

0,6 0,694187 96L15 0,26 

0,3 0,347094 97L15 0,13 

0,1 0,115698 98L15 4,48 x10
-2

 

 

Para as fontes com atividades inferiores a 150 Bq (simulação de coletas de 

amostras após 24 h), esperou-se o decaimento das atividades de fontes padrões 

preparadas em maio de 2015 até que estivessem com as atividades compatíveis (códigos 

93L15, 96L15, 97L15 e 98L15). 

3.2.2.2 Fontes padrões de I-131 

A solução original de 0,55 mL de I-131 com 111 MBq de I-131 foi dissolvida 

em 9 mL de soro fisiológico para preparar 5 fontes de referência (série L15). Da solução 
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resultante foram succionados 0,2g para diluir em 5 mL de soro e preparar as 5 fontes de 

referência (Tabela 8).  

O frasco de Na-I-131 contando a solução original estava contaminado na parte 

exterior, então a atividade inicial foi superestimada no cálculo ocasionando fontes que 

não correspondiam com atividades do planejamento citado em (3.2.2) e foram 

preparadas 9 fontes adicionais. A solução mãe de 2 mL com 37 MBq foi utilizada para 

fazer 4 fontes (03L16, 04L16, 05L16 e 06L16). Em seguida 20 mg da solução mãe foi 

diluída em 5 mL de soro fisiológico para preparar 5 fontes códigos 08L16, 09L16, 

10L16, 11L16 e 12L16) (Tabela 9). 

Tabela 8 - Esquema de preparação do primeiro lote de fontes de referência de I-131 

(n=10) 

 

  

1ª diluição 

Atividade solicitada 

(MBq) 

Massa 

(g) 

Código da fonte Atividade obtida 

(MBq) 

6,10 0,28714 101L15 2,8 

5,10 0,24007 102L15 2,2 

2,30 0,10827 103L15 0,97 

1,90 0,08944 104L15 0,83 

1,60 0,07532 105L15 0,69 

2ª diluição 

Atividade solicitada 

(MBq) 

Massa 

 (g) 

Código da fonte Atividade obtida 

(MBq) 

1,00 1,22387 107L15 0,47 

0,8 0,97910 108L15 0,38 

29,6 x10
-2

 0,03623 109L15 1,64 x10
-2

 

12,4 x10
-2

 0,01518 110L15 5,26x10
-3

 

3,7 x10
-3

 0,00453 111L15 5,03 x10
-3
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Tabela 9 - Esquema de preparação do segundo lote de fontes de referência de I-131 

(n=9) 

1ª diluição 

Atividade 

solicitada 

(MBq) 

Massa 

 (g) 

Código da fonte Atividade obtida 

(MBq) 

6,10 0,517970 03L16 6,08 

5,10 0,433057 04L16 5,20 

1,6 0,135861 05L16 1,6 

1,00 0,084913 06L16 0,99 

2ª diluição 

Atividade 

solicitada 

(kBq) 

Massa 

(g) 

Código da fonte Atividade obtida 

(kBq) 

30,00 0,636848 08L16 35,1 

12,40 0,263231 09L16 14,45 

3,70 0,078545 10L16 4,14 

1,17 0,024837 11L16 1,32 

3,76 0,079818 12L16 4,44 

 

 

3.2.3 Avaliação da eficiência dos detectores 

O teste de eficiência foi usado para calcular o fator de calibração, dividindo-se 

o valor de contagens por minuto pelo valor médio da eficiência e o desvio padrão a cada 

distância é o valor da atividade por minuto. O resultado (DPM) dividido por 60 

segundos expressa o valor da atividade em Becquerel (Bq). O valor da eficiência deve 

ser dividido pelo fator que foi relacionado com o número de desintegrações por minuto 

(DPM). Este valor é gravado na biblioteca de isótopos do equipamento, juntamente com 

as características físicas do radionuclídeo (energia, tipo de emissão, meia-vida física), o 

que permite que o equipamento calcule a eficiência. As incertezas das eficiências foram 

calculadas para cada distância fonte-detector. 

Para determinar a atividade de referência, todas as fontes foram medidas na 

câmara de padrão secundário do LNMRI logo após o seu preparo. Cada fonte foi 

medida 22 vezes por 1 minuto.   

As fontes padrões de Lu-177 (códigos 91L15, 94L15 e 98L15) e de I-131 

(códigos 107L15, 109L15 e 111L15) foram medidas nos detectores NaI, câmara de 

ionização e HPGe. Através da razão entre a atividade verdadeira e as leituras dos 

detectores, foram avaliadas as eficiências dos detectores.  
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3.2.4 Procedimento para realização das medidas no detector de NaI 

Para o detector de iodeto de sódio, foram determinadas as eficiências para 3 

posicionamentos das fontes padrões de Lu-177 (códigos 86L15 a 98L15) em relação ao 

detector (dentro do poço, a 5 cm e a 10 cm). O distanciamento da fonte em relação ao 

detector foi necessário porque atividades acima de 116 kBq  (medida experimental) 

saturam o detector. 

Para as fontes padrões de Lu-177, foram avaliadas as eficiências para a energia 

do fóton principal (208 keV) com as fontes códigos 91L15, 94L15 e 98L15 e para o I-

131, a energia do fóton principal (364 keV) com as fontes códigos 107L15, 109L15 e 

111L15. Para ambos os radionuclídeos, foram usadas as distâncias: (i) dentro do 

detector; (ii) a 5 cm do detector e (iii) a 10 cm do detector. As fontes padrões de Lu-177 

(códigos 86L15 a 98L15) foram medidas dentro do poço do detector. As fontes de I-131 

códigos 101L15 a 108L15 foram medidas a 5 cm do detector e as fontes códigos 

109L15 a 111L15 foram medidas dentro do poço. 

 

3.2.5 Detector semicondutor HPGe 

O detector HPGe é utilizado em espectrometria gama, e acumula as contagens 

durante o tempo da medida e forma os picos do espectro de uma amostra. Para 

determinar a atividade de um radionuclídeo, utiliza-se a área do pico na região da 

energia do radionuclídeo estudado, divide pelo produto da eficiência do detector 

naquela faixa de energia, do tempo de contagem e da intensidade de emissões daquela 

energia gama do radionuclídeo (Equação 9). 

            
    

                                   
                                  (Eq.9) 

 

A curva de eficiência relaciona energia e a eficiência do detector, leva em 

consideração a geometria, a distância em relação ao detector e a curva utilizada para o 

cálculo das atividades de Lu-177 e I-131 é de uma fonte padrão de Ba-133 (Figura 11). 

Fontes radioativas de Ba-133 são usadas em serviços de medicina nuclear para testes de 

controle de qualidade em substituição ao radionuclídeo I-131 por ter energias próximas 

(CNEN, 2013). Foram utilizados 4 pontos da curva para as energias 276,40 keV,  

302, 80 keV, 356,00 keV e 383,80 keV e esta curva foi extrapolada para as energias do 

Lu-177 (208 keV) e I-131 (364 keV). Para a medida da eficiência para Lu-177, as fontes 

86L15 a 98L15 foram medidas na posição d2(10 cm) do detector. 
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Figura 11 - Curva de eficiência do Ba-133 utilizada nos cálculos de atividade das fontes 

de Lu-177 e I-131 

 

3.2.6 Avaliação da impureza de Lu-177m nas fontes de Lu-177 

O radionuclídeo Lu-177m possui a meia-vida maior que a do Lu-177 (Lu-

177m = 160,8 dias e Lu-177 = 6,67 dias).  

Deve-se determinar a presença da impureza do Lu-177m, para avaliar a 

interferência nas medidas do Lu-177, pois algumas energias de emissão são iguais.  

Para a avaliação das impurezas, a amostra de maior atividade (86L15) foi 

medida por 24 h no detector HPGe e as emissões de energia características do Lu-177m 

e do Lu-177 foram utilizadas para medir a concentração na amostra de Lu-177. 

 

3.2.7 Avaliação de incertezas dos processos  

As incertezas relacionadas ao cálculo da atividade são diferentes para cada 

equipamento.  

Na câmara de ionização, a incerteza da atividade se encontra na medida da 

eficiência do detector (Equação 10): 

  
                                  

                    
                                                        (Eq.10) 
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Na câmara de ionização de padrão secundário IG11 do LNMRI, a incerteza do 

fator de calibração, que é usado para relacionar a corrente gerada no sistema do detector 

com a atividade real da amostra, é dada pelo quociente (Equação 11): 

  
 

 
          (Eq. 11) 

sendo I a intensidade da corrente gerada no sistema do detector e A a atividade 

real da fonte.                                                                                            

No detector de HPGe, as incertezas das medidas se encontram na eficiência do 

detector para a faixa de energia do radionuclídeo e a emissão do fóton daquela energia 

pelo radionuclídeo. Se todas essas incertezas forem levadas em consideração, é possível 

garantir a rastreabilidade e a confiabilidade dos resultados. 

 

3.2.8 Diferenças entre densidade do sangue e da água 

 

Para simular a diferença entre a densidade do sangue e da água, foi usado o 

software ETNA desenvolvido pelo Laboratório Nacional H. Becquerel (França), que 

permite calcular a eficiência do HPGe em diferentes densidades e geometrias de 

medidas.  

Todas as características do detector HPGe do LMNRI foram inseridas no 

software: dimensões e posição do detector, dimensões e posição da blindagem, distância 

da blindagem ao detector e material da blindagem e curva de eficiência na energia do 

Ba-133, utilizado como fonte padrão para o cálculo da curva de eficiência do I-131 e do 

Lu-177. As características das fontes também foram inseridas no software, uma fonte 

líquida, cilíndrica, as dimensões do vidro da ampola e o volume e densidade do 

material.  

Neste trabalho foi usada a geometria padrão do LNMRI com densidade do 

material da fonte 1 g/mL e a curva de eficiência de Ba-133 já conhecida. Em seguida 

descrevemos uma segunda fonte na mesma geometria padrão do LMNRI, porém o 

material da fonte de 1,06 g/mL (densidade do sangue). O software simulou a medição e 

forneceu a nova eficiência para fonte com 1,06 g/mL de densidade e a razão entre a 

eficiência da fonte padrão (densidade = 1 g/mL) e a fonte com densidade do sangue 

(1,06 g/mL). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Comparação entre atividades simuladas e medidas para fontes de Lu-177 e I-131 

As atividades de nove fontes de Lu-177 (Tabela 10) e seis fontes de I-131 

(Tabela 11) foram medidas com câmara de ionização padrão secundário do LNMRI e 

comparadas com as atividades estimadas para homem adulto e criança de 5 anos 

conforme (3.2.1), visando avaliar se o planejamento da bioanálise de sangue proposto 

no trabalho pode ser executado. 

Tabela 10 - Comparação entre atividades de Lu-177 (Bq) estimadas para homem adulto 

e criança de 5 anos e atividades de fontes de referência (Bq) medidas com câmara de 

ionização de padrão secundário (n=9) 

Tempos usados para 

estimar a atividade 

nas coletas 

recomendados em 

estudos realizados (h) 

Homem adulto Criança de 5 anos 

Estimado 

(Bq) 
Medido (Bq) Estimado (Bq) Medido (Bq) 

0,5 2,2 x10
6
 2,11 x10

6 
 4,2 x10

6
 3,75. 10

6
 

1  1,8 x10
6
 1,68 x10

6
 3,2 x10

6
 3,75.10

6
 

2  1,2 x10
6
 1,32 x10

6
 2,1 x10

6
 2,11.10

6
 

4  5,0 x10
5
 6,60 x10

5
 9,0 x10

5
 9,36.10

5
 

8  9,0 x10
4
 1,31 x10

5
 2,0 x10

5
 2,63.10

5
 

24  92,00 99,10 148,00 188,00 

72  42,70 53,10 68,70 72,60 

96  29,30 39,30 46,80 53,10 

168  9,20 13,60 14,80 18,60 

 

As fontes de referência de Lu-177 produzidas no LMNRI foram satisfatórias por 

terem os valores próximos aos estimados. Dessa forma foi possível avaliar o 

desempenho dos equipamentos nas ordens de grandeza que podem ser medidas em 

técnicas de bioanálise de sangue. 
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Tabela 11 - Comparação entre as atividades de I-131 (Bq) estimadas para homem adulto 

e criança de 5 anos e atividades de fontes de referência (Bq) medidas com câmara de 

ionização de padrão secundário (n=6) 

Tempos usados para 

estimar a atividade nas 

coletas recomendados em 

estudos realizados (h) 

Homem adulto Criança de 5 anos 

Estimado 

(Bq) 
Medido (Bq) 

Estimado 

(Bq) 
Medido (Bq) 

2 1,9 x10
6
 2,2 x10

6
 7,2 x10

6
 6,08 x10

6
 

6 1,6 x10
6
 1,55 x10

6
 6,1 x10

6
 5,20 x10

6
 

24 8,0 x10
5
 8,3 x10

5
 2,7 x10

6
 2,2 x10

6
 

96 3,0 x10
4
 3,51 x10

4
 0,1 x10

6
 0,99 x10

6
 

144 3,7 x10
3
 4,14 x10

3
 13,9 x10

3
 14,45 x10

3
 

168 1,27 x10
3
 1,32 x10

3
 4,84 x10

3
 4,44 x10

3
 

 

A maior parte das fontes de referência de I-131 foi satisfatoriamente preparada 

no LMNRI com os valores muito próximos aos estimados. Dessa forma possibilitaram 

avaliar o desempenho dos equipamentos nas ordens de grandeza dos valores que podem 

ser encontrados nas técnicas de bioanálise de sangue. Porém, as fontes estimadas para 

7,2 MBq, 6,1 MBq e 0,1 MBq obtiveram um resultado com grande desvio: 1,12 MBq, 

0,9 MBq e 0,89 MBq totalizando uma incerteza de 15,55%, 14,75% e 890%. 

Alguns fatores podem interferir nos fatores estimados em uma situação real de 

bioanálise de sangue: atividade administrada, biodistribuição, idade e eliminação do 

radiofármaco. Os valores estimados levaram em consideração apenas dados do homem 

e criança padrão do ICRP 89 (ICRP, 2002). 

 

4.2 Medidas das atividades por equipamento 

Embora as fontes tenham sido calculadas para tempos pré-fixados, algumas 

fontes do primeiro lote não alcançaram as atividades estimadas (Tabela 5 e 6). Por essa 

razão, algumas fontes de I-131 apresentaram atividades inferiores ao simulado e foi 

preparado um novo lote de fontes padrões de I-131 (Tabela 9). 

As atividades das fontes padrões de I-131 (Tabelas 12 e 13) e Lu-177 (Tabela 

14) foram medidas em quatro equipamentos. Aplicado o teste T pareado, os resultados 

demonstraram que as médias entre os equipamentos foram semelhantes em um intervalo 

de confiança de 95% (anexo B). 

  



 
  

44 
 

Tabela 12 - Atividades (Bq) do primeiro lote de fontes de referência de I-131 por 

equipamento (n=10) 

Código 

da fonte 

Equipamentos 

C.I Padrão (Bq) C.I CRC-25R(Bq) NaI (Bq) HPGe (Bq) 

101L15 (2,80 ±0,01).10
6
 (2,92± 0,02)x10

6
 (2,67±0,01) x10

4 * 
- 

102L15 (2,20±0,01).10
6
 (2,30± 0,12)x10

6
 (2,15±0,01) x10

4
 
* 

- 

103L15 (9,67±0,04).10
5
 (1,00± 0,01)x10

5
 (9,11±0,01) x10

3
 
* 

(8,17±0,01).10
5
 

104L15 (8,27 ±0,03).10
5
 (8,71± 0,01)x10

5
 (7,90±0,01) x10

3
 
* 

(7,00 ±0,11).10
5
 

105L15 (6,91 ±0,03).10
5
 (7,15± 0,01)x10

5
 (6,35±0,01) x10

3
 
* 

(5,81 ±0,12).10
5
 

107L15 (4,66 ±0,05).10
5
 (4,86± 0,00)x10

5
 (4,66±0,06) x10

3
 
*
  (4,00 ±0,08).10

5
 

108L15 (3,85 ±0,04).10
5
 (4,03± 0,00)x10

5
 (3,81±0,01) x10

3
 
* 

(3,48 ±003).10
5
 

109L15 (1,64 ±0,02).10
4
 (1,83± 0,00)x10

4
 (2,32±0,01) x10

3
 
** 

(1,44 ±0,03).10
4
 

110L15 (5,26 ±0,06).10
3
 - (5,75±0,02) x10

2
 
** 

(4,73 ±0,05).10
3
 

111L15 (5,03 ±0,06).10
3
 - (5,50±0,01) x10

2 
 
** 

(4,50 ±0,05).10
3
 

* 
Fonte a 5 cm do detector; 

**
 Fonte dentro do detector 

 

Tabela 13 - Atividades (Bq) do segundo lote de fontes de referência de I-131 por 

equipamento (n=9) 

Código 

da fonte 

Equipamentos 

C.I Padrão (Bq) C.I CRC-25R(Bq) NaI (Bq) HPGe (Bq) 

03L16 (6,08±0,04) x10
6 

(5,91± 0,15)x10
6
 (6,97±0,01) x10

3 * 
- 

04L16 (5,20±0,04) x10
6 

(4,98± 0,01)x10
6
 (5,98±0,01) x10

3
 
* 

- 

05L16 (1,55±0,01) x10
6
 (1,48± 0,01)x10

6
 (4,80±0,01) x10

3
 
** 

- 

06L16 (0,99±0,01) x10
6
 (0,94± 0,01)x10

6
 (3,10±0,01) x10

3
 
** 

- 

08L16 (3,51±0,02) x10
4 

(3,00± 0,00)x10
4
 (9,81±0,01x10

3
 
*** 

(2,94±0,05) x10
4 

09L16 (1,44±0,01) x10
4 

(1,00± 0,00)x10
4
 (4,05±0,01) x10

3
 
***

  (1,21±0,02) x10
4
 

10L16 (4,14±0,03) x10
3 

- (1,17±0,00) x10
3
 
*** 

(3,40±0,08) x10
3
 

11L16 (1,32±0,01) x10
3
 - (0,38±0,00) x10

3
 
*** 

(1,10±0,02) x10
3
 

12L16 (4,44±0,03) x10
3
 - (1,25±0,00) x10

3
 
*** 

(3,36±0,06) x10
3
 

*
Fonte

 
a 5 cm do detector;

 **
a 10 cm do detector; 

*** 
Fonte dentro do detector; 
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 Tabela 14 - Atividades (Bq) de fontes de referência de Lu-177 por equipamento (n=12) 

Código da 

fonte 

Equipamentos 

C.I Padrão  

(Bq) 

C.I CRC 25-R 

 (Bq) 

NaI (Bq) HPGe  

(Bq) 

86L15 (3,75± 0,19).10
6 

(3,99±0,02).10
6
 (6,25±7,18)x10

4 * 
(3,51±0,08).10

6
 

87L15 (2,88±0,14).10
6
 (2,97±0,01).10

6
 (3,08±1,11) x10

3
 
* 

(2,57±0,05).10
6
 

88L15 (2,11±0,11).10
6
 (2,15±0,01).10

6
 (3,35±3,03)x10

4
 
** 

(1,88±0,04).10
6
 

89L15 (1,65±0,08).10
6
 (1,69±0,01).10

6
 (2,64±5,21)x10

4
 
**

 (1,48±0,04).10
6
 

90L15 (1,68±0,08).10
6
 (1,70±0,01).10

6
 (2,68±7,31)x10

4
 
**

 (1,51±0,03).10
6
 

91L15 (1,32±0,07).10
6
 (1,35±0,01).10

6
 (2,10±1,40)x10

4
 
**

 (1,18±0,03).10
6
 

92L15 (1,13±0,06).10
6
 (1,16±0,01).10

6
 (1,78±5,41)x10

4 ** 
(1,02±0,3).10

6
 

93L15 (9,36±0,47).10
5
 (9,50±0,01).10

5
 (1,47±3,46)x10

4
 
**

 (8,40±0,02).10
5
 

94L15 (6,60±0,33).10
5
 (6,80±0,01).10

5
 (1,05±3,50)x10

4
 
**

 (6,01±0,13).10
5
 

96L15 (2,63±0,13).10
5
 (2,80±0,01).10

5
 (4,50±1,58)x10

3
 
**

 (2,61±0,06).10
5
 

97L15 (1,31±0,07).10
5
 (1,30±0,01).10

5
 (1,45±2,39)x10

3
 
**

 (1,24±0,02).10
5
 

98L15 (4,48±0,22).10
4
 (4,00±0,01).10

4
 (4,77±0,66)x10

2
 
**

 (3,80±0,06).10
4
 

*
Fonte à 5 cm do detector; 

**
Fonte dentro do detector 

Para a simulação de amostras de Lu-177 que podem ser coletadas a partir de 

24h, foram utilizadas 9 fontes padrões preparadas em outubro de 2015 (93L15, 96L15, 

97L15 e 98L15) e medidas novamente 75, 78 e 82 dias da data de referência. Essas 

medidas foram realizadas apenas com o detector NaI, pois para as câmaras de ionização 

padrão secundário do LNMRI e Capintec CRC 25-R as atividades estavam abaixo do 

limite de detecção.  

Observou-se que os resultados do detector de NaI tiveram diferenças na ordem 

de grandeza em relação aos outros detectores. Isso se deve ao fato de que os valores de 

eficiência dele não foram considerados nas medidas. 

A câmara de ionização padrão mediu atividades entre 12,92 Bq e 197,40 Bq. A 

radiação de fundo medida pela câmara de ionização Capintec CRC 25-R foi 1,8 kBq. A 

radiação de fundo medida pelo detector de NaI variou entre (4,27±0,22) Bq e 

(4,76±0,92) Bq. Medidas inferiores ao dobro da radiação de fundo não foram 

consideradas. As atividades anteriormente medidas com o detector HPGe foram 

corrigidas para o tempo do decaimento da data de referência. 

A Tabela 15 relaciona atividades previstas na simulação, tempo decorrido da 

data de referência, atividades corrigidas a partir do valor absoluto e atividades de fontes 

padrões medidas em 3 detectores (câmara de ionização padrão secundário, detector NaI 

e detector HPGe) (Tabela 15). Os valores corrigidos e medidos pela câmara de 

padronização são estatisticamente semelhantes (Anexo B). 
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Tabela 15 - Atividades corrigidas para a data de referência (Bq) e atividades (Bq) das 

fontes de referência de Lu-177 por equipamento (n=9) 

Atividade 

corrigida 

(Bq) 

Equipamentos 

C.I Padrão 

(Bq) 

NaI (Bq) HPGe (Bq) 

107,00 107,00±5,35 19,66±0,16 107,00±0,02 

53,10 53,10±2,66 11,96±0,74 53,00±0,06 

39,30 39,30±1,97 11,23±0,48 37,49±0,06 

13,60 13,60±0,68 - 11,49+0,20 

188,00 188,00±9,40 46,49±0,88 167,58±0,14 

72,60 72,60±3,63 12,21±0,48 78,90±1,97 

53,10 53,10±2,66 11,96±0,74 53,00±0,79 

18,60 18,60±0,93 - 16,50±0,28 

13,60 13,60±0,68 - 11,49±0,19 

 

Os tempos de amostragem escolhidos neste trabalho estão de acordo com a 

literatura. Em 2015, LASSMANN  et al estudaram 16 pacientes coletando amostras 

sanguíneas 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 24 h e 48 h após a infusão do Lu-177-DOTATATE. As 

atividades medidas em contador poço e detector HPGe tiveram o decaimento corrigido 

para o tempo da coleta. O estudo analisou a contagem de linfócitos após a administração 

do Lu-177 em função da dose absorvida no sangue. Foram observadas diferenças para 

Lu-177 em relação ao I-131. Comparando-se esses resultados com um estudo de 

pacientes tratados com NaI-I-131 para carcinoma de tireoide (LASSMANN, 2010), a 

dose absorvida no sangue foi maior do que com Lu-177 e isto pode estar relacionado à 

meia-vida menor do Lu-177 do que a meia-vida do I-131 no sangue (LASSMANN, 

2015).  

Em outro estudo, 23 pacientes receberam 3 GBq de NaI-131 para CDT. As 

técnicas de dosimetria foram imagens SPECT, bioanálise de sangue e urina. Amostras 

de sangue foram coletadas 24, 48, 72 e 144 h após a administração. A dose absorvida 

em restos tireoidianos variou entre 7 e 570 Gy, sendo que 18 pacientes tiveram sucesso 

no tratamento. Houve diferença entre as doses de remanescentes de tireóide, sangue e 

medula vermelha para os pacientes que foram bem sucedidos e aqueles em que o 

tratamento falhou. A autodose para o sangue foi 0,16±0,05 Gy para os pacientes bem 

sucedidos e 0,23±0,07 Gy para insucesso no tratamento. As doses absorvidas para 

medula vermelha foram 0,19±0,05 Gy e 0,25±0,08 Gy (intervalo 0,18–0,36 Gy), 

respectivamente para bem e mal sucedidos (FLUX, 2010).  

Embora a terapia de tireóide com I-131 exista há 60 anos, ainda há controvérsias 

sobre protocolos com atividades de I-131 fixas ou individualizadas. Entretanto, o 

número de estudos de doses absorvidas em medula óssea e corpo inteiro justifica a 

investigação de métodos mais precisos para bioanálise e quantificação de imagens. Para 

que possam ser adotados, é necessário reduzir as incertezas associadas aos 

equipamentos.  
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Quanto a terapias com Lu-177, conforme abordado no capítulo 2, são usadas em 

poucos centros e é seguido um protocolo padrão que, devido a fatores individuais de 

cada paciente, pode causar diferentes doses no tumor e outros órgãos internos 

interferindo na eficácia do tratamento e na dose efetiva em cada paciente. Por isso, 

muitos países da União Europeia e os Estados Unidos já consideram a importância de 

administração de atividades individualizadas após estudo prévio sobre o comportamento 

do radiofármaco no corpo de cada paciente (FEHEY,2014).  

4.3 Eficiências dos equipamentos  

As eficiências do detector tipo poço NaI para fontes de Lu-177 posicionadas 

dentro do detector variaram entre 11,54±0,07% e 12,66±0,01% para fontes posicionadas 

a 5 e 10 cm foram inferiores a  5% (incerteza superior a 95%) (Tabela 11). Para fontes 

de I-131 posicionadas próximas ao detector, as eficiências variaram entre 29,76±0,21 % 

e 30,20±0,04 % e foram inferiores a 5% quando posicionadas a 5 e 10 cm do detector 

(incerteza maior do que 95 %) (Tabela 12). As variações observadas para as eficiências 

dos equipamentos são devidas às energias dos radionuclídeos, pois não foram alteradas 

as condições de medição (distância ao detector, tipo de detector, temperatura e BG 

constantes). 

Tabela 16 - Eficiências do detector tipo poço NaI por fontes de referência de Lu-177 

posicionadas a 10 cm, 5 cm e dentro do detector (n=3) 

Código das fontes Distância da fonte ao detector Eficiência (%) 

91L15 Dentro do detector 12,66±0,01 

5 cm 0,66±0,00 

10 cm 0,09±0,01 

94L15 Dentro do detector 12,81±0,02 

5 cm 0,64±0,01 

10 cm 0,05±0,01 

98L15 Dentro do detector 11,54±0,07 
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Tabela 17 - Eficiência do detector tipo poço NaI por fontes de referência de I-131 

posicionadas a 10 cm, 5 cm e dentro do detector (n=3) 

Código das fontes Distância da fonte ao detector  Eficiência (%) 

107L15 Dentro do detector 30,20±0,04 

5 cm 2,07±0,01 

10 cm 0,33±0,01 

109L15 Dentro do detector 29,76±0,21 

5 cm 1,97±0,05 

10 cm 0,34±0,02 

111L15 Dentro do detector 30,04±0,37 

5 cm 1,94±0,07 

10 cm 0,25±0,14 

 

As eficiências das câmaras de ionização padrão e Capintec CRC 25-R não foram 

determinadas para atividades de fontes padrões de Lu-177 que simulavam tempos de 

coleta após 24 h porque foram inferiores às atividades mínimas detectáveis. 

A eficiência do detector de NaI para Lu-177 calculada com a fonte 96L15 75 

dias após a data de referência foi (18,37±5,35)%.  

A eficiência do HPGe para as atividades mais baixas do Lu-177 permaneceu 

igual pois atividades das fontes 93L15, 96L15, 97L15 e 98L15 medidas com o HPGe 

foram corrigidas para 75, 78 e 82 dias após a data de referência. A eficiência do detector 

HPGe, usando-se a curva de eficiência do Ba-133 na energia do Lu-177 foi       

(1,10±0,01)% e na energia do I-131 foi (0,2±0,01)% (Figura 9). 

Comparando-se os valores absolutos fornecidos pela câmara de ionização padrão 

secundário com as atividades das fontes padrões de I-131, a câmara de ionização 

registrou 111,58% (desvio de 11,58%), o detector NaI 29,83% e o HPGe 87,80% do 

valor absoluto (Tabela 21). Para as fontes padrões de Lu-177, a câmara de ionização 

registrou 102,27% (desvio de 2,27%), o detector de NaI 12,67% e o HPGe 89,40% do 

valor absoluto. Para Lu-177 e I-131, as eficiências da câmara de ionização variaram 

entre 102,27% e 111,58% (Tabela 13). 

Tabela 18 - Comparação de enficiências (%) de câmara de ionização, iodeto de sódio e 

HPGe em relação à câmara de ionização de padrão secundário por radionuclídeo (I-131 

e Lu-177) 

Radionuclídeos Razão das atividades (%) por equipamento 

C.Iop/C.Ipad NaI/C.Ipad HPGe/C.Ipad 

I-131 

(Código 109L15) 

(111,58±0,02)% (29,83±3,20)% (87,80±0,03)% 

Lu-177 

(Código 91L15) 

(102,27±0,01)% (12,67±1,42)% (89,40±0,07)% 
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Como observado, a câmara de ionização teve melhor resposta nas atividades até 

1,00 x10
4
 Bq (10,0 kBq), sendo recomendado para uso da medição das atividades altas: 

para Lu-177 antes de 24 h após infusão e para o I-131 até 96 h após administração oral. 

O detector NaI saturou atividades acima de 3,51x10
4
 Bq (35,1 kBq), fazendo-se 

necessário o uso dos espaçadores, dessa forma é recomendado para o uso da medição 

das atividades baixas, para diminuição da incerteza de medidas: para Lu-177 a partir de 

24 h da infusão do Lu-177 e 96h após administração oral do I-131. Com o HPGe só foi 

possível realizar as medidas abaixo de 3,51x10
4
 Bq (35,1 kBq), o

 
implica no uso do 

equipamento para medição das atividades a partir 24 h da infusão do Lu-177 e 96 h após 

administração oral do I-131. 

 

4.4 Impurezas do Lu-177m 

A atividade de Lu-177m da fonte padrão código 86L15 foi 550,84 Bq, para a 

atividade de Lu-177 3,75x10
6
 Bq, representando impureza de 0,015%. Embora não 

tenha sido significativa em comparação com o radionuclídeo principal, medições de  

impurezas dos radionuclídeos devem ser realizadas para garantir rastreabilidade e 

confiabilidade da dosimetria em estudos clínicos.  

 

 

4.5 Diferenças entre a densidade do sangue e da água 

Como no LMNRI não é autorizado medir amostras biológicas, não pudemos 

comparar as medidas dos equipamentos em densidades do sangue e da água para a 

câmara de ionização e para o detector de NaI.  

Com o software ETNA pudemos simular as medidas na densidade do sangue e 

da água em com a fonte de Ba-133 e esta simulação de eficiência demostrou que não 

houve diferenças na eficiência no detector HPGe entre densidade de água (1 g/mL) e 

sangue (1,06 g/mL) (Tabela 19) (Figura 12). 
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Tabela 19 - Comparação em eficiência do HPGe para fonte de referência de Ba-133 

para densidade de água e sangue por energias (keV) 

Energia (kev) Eficiências por densidade Razão de eficiências 

(ec/em) 1 g/mL 1,06 g/mL 

276,00 0,88 0,88 1,00 

302,00 0,83 0,83 1,00 

356,00 0,76 0,76 1,00 

383,00 0,73 0,73 1,00 

 

 

Figura 12 - Tela do software ETNA mostrando simulação da eficiência do HPGe para a 

densidade do sangue 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O trabalho relacionou as incertezas das medições dos equipamentos 

disponíveis para dosimetria aplicáveis a técnicas de bioanálise de sangue. 

As impurezas de Lu-177m (0,015% da atividade total) encontradas nas fontes 

padrões não interferem para dosimetria.  

Para as energias do Lu-177 e do I-131, não foram observadas diferenças na 

eficiência do detector de HPGe variando-se densidades de água e sangue.  

As câmaras de ionização padrão secundário e CRC 25-R não mediram 

atividades de fontes padrões de Lu-177 que simulavam tempos de coleta a partir de 24h 

porque estas foram inferiores às atividades mínimas detectáveis. 

Supondo-se que os tempos de amostragem e atividades simuladas no trabalho 

foram adequados, o estudo indicou que os equipamentos com melhor desempenho para 

bioanálise foram câmara de ionização para as amostras a serem coletadas no primeiro 

dia do procedimento terapêutico (quando se espera as atividades mais altas) e detector 

de HPGe para as amostras coletadas a partir do segundo dia (atividades mais baixas). 

Como os serviços de medicina nuclear possuem somente medidores de atividade 

(curiômetros) para procedimentos de rotina, atualmente no país não é possível realizar 

bioanálise de sangue para dosimetria em procedimentos terapêuticos.  

Os detectores de HPGe não são usados porque são caros, necessitam de um 

espaço razoável o que é difícil de se conseguir na maioria dos hospitais públicos e 

precisam ser resfriados com nitrogênio líquido. Um detector de NaI portátil, como o 

Genesys Gamma-1, poderia ser uma alternativa mais barata. Recomenda-se comparar o 

desempenho do detector de NaI estudado com outro equipamento de características 

semelhantes. 

O trabalho demonstrou que, para implantar a dosimetria de medula óssea são 

necessários: (i) fontes padrões com atividades e geometrias compatíveis com os tempos 

estimados para as coletas de amostras; (ii) equipamentos com eficiência e limites de 

detecção satisfatórios; (iii) metodologia padronizada para que estudos multicêntricos 

possam ser comparados. 
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ANEXO A 

PROCEDIMENTO PARA BIOANÁLISE DE SANGUE PARA O CONTADOR 

DE POÇO GENESYS (BIANCARDI, 2011) 

a) Preparação de recipientes: As ampolas devem ser identificadas por uma numeração 

sequencial, para registro na respectiva etiqueta e na ficha individual de coleta de dados. 

Cada ampola recebe pequena quantidade de heparina, sendo pesada na balança para 

registrar a massa quando vazia (contendo apenas heparina) e, posteriormente, pesar a 

massa com sangue (pesagem diferencial). Cada ampola deve ser marcada na altura de 2 

cm da base com o auxílio de um suporte para manter a reprodutibilidade do 

procedimento e padronizar a geometria de leitura da atividade da amostra. 

b) Coleta das amostras: A coleta de sangue deve ser feita através de punção de veia 

periférica por um médico colaborador do estudo. Cada coleta deve ter data e hora 

registrada. A punção deve ser feita no braço oposto ao da usada para administra o 

radiofármaco, para evitar contaminação.  

c) Aliquotagem: Imediatamente após a coleta, o sangue deve ser transferido para uma 

ampola. Cada ampola deve ser novamente pesada, para obtenção da massa do recipiente 

cheio. A massa do sangue coletado é determinada por  pesagem diferencial entre ampola 

cheia e ampola vazia. Posteriormente, o volume da ampola é completado com água até o 

nível de 2 cm e a ampola vedada com parafilme. 

d) Medida da atividade: Cada ampola deve ser posicionada à distância mais curta 

possível do detector do contador de poço, evitando saturação das contagens, em 

posições padronizadas (dentro do poço ou a 5, 10, 15 ou 20 cm do topo do poço). O 

tempo de contagem de cada leitura é de 1 min, sendo repetidas 3 medidas para cada 

amostra, e calculada sua média. A contagem total é convertida em atividade utilizando o 

fator de calibração.  

e) Determinação da atividade total no sangue: A atividade média deve ser corrigida para 

o momento da coleta em função do decaimento radioativo e dividida pelo volume da 

amostra, considerando a densidade do sangue como ρsangue = 1,053 g/mL (ICRP 23, 

1975), para obtenção da concentração de 
131

I no sangue. A concentração da atividade 

multiplicada pelo volume total de sangue estimado a partir da interpolação dos dados de 

crianças de 10 e 15 anos considerando o peso corporal para calcular a atividade total no 

sangue (1). 

  



 
  

53 
 

Tabela A 1 - Volume de sangue (mL) por idade e peso corporal (ICRP 23, 1975) 

Criança Volume sangue (mL) 

10 anos e 33,2 kg 2200 

15 anos e 56,8 kg 4200 

 
V(mL) = 4200 -

2000

23,6
´ 56,8- P[kg]( )

æ

è
ç

ö

ø
÷  

(1) 
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ANEXO B – TESTES ESTATÍSTICOS 

Comparação de médias: Quando os dados são estruturados de forma que existem dois 

observadores (detectores) em relação ao valor registrado (média de atividades para cada 

tempo de coleta) as amostras são pareadas.  

 

Tabela B 1 - Teste T para médias de atividade do primeiro lote de fontes padrões de Lu-

177 por detector (n=12) (IC=95%)(One-Sampled Test) 

Legenda: df=N-1=graus de liberdade; Sig.=nível de significância 

 

 

Tabela B 2 - Correlações entre médias de atividades do primeiro lote de Lu-177 por 

pares de detectores (n=12)(Paired Samples Correlations) 

Detectores 

  

Paired Differences 
 

 

t 

 

 

df 

 

Sig. 

(2-

tailed) 

 

 

Mean 

 

Std. 

Deviation 

 

Std. Error 

Mean 

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CI padrao-

CI Capint 

-

44683,333 
66112,051 19084,905 

-

86688,927 
-2677,740 -2,341 11 0,039 

CI padrão - 

NaI 

1360924,4

17 

1112274,6

28 

321086,02

8 

654218,83

4 

2067629,9

99 
4,239 11 0,001 

CI padrão- 

HPGe 

128316,66

7 

100509,26

5 
29014,526 64456,126 

192177,20

7 
4,422 11 0,001 

CI Capint - 

HPGe 

173000,00

0 

151235,51

8 
43657,933 76909,536 

269090,46

4 
3,963 11 0,002 

CI Capint - 

NaI 

1405607,7

50 

1169835,8

01 

337702,50

7 

662329,54

3 

2148885,9

57 
4,162 11 0,002 

NaI-HPGe -

1232607,7

50 

1019116,5

74 

294193,61

4 

-

1880123,5

29 

-

585091,97

1 

-4,190 11 0,002 

 

Detector 

  

  

Test Value = 0.05 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CI Capint 4,169 11 0,002 1424166,617 672375,06 2175958,17 

NaI 3,642 11 0,004 18558,867 7344,59 29773,14 

HPGe 4,197 11 0,001 1251166,617 595068,91 1907264,33 
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Tabela B 3 - Diferenças entre médias de atividades do primeiro lote de Lu-177 por pares 

de detectores (n=12)(IC=95%)(Paired Samples Test) 

 Detectores N Correlation Sig. 

CI padrão- CI Capint 12 1,000 0,000 

CI padrão- NaI 12 0,756 0,004 

    

CI padrão- HPGe 12 0,999 0,000 

CI Capint – HPGe 12 1,000 0,000 

CI Capint – NaI 12 0,762 0,004 

NaI – HPGe 12 0,769 0,003 

 

Tabela B 4 - Teste T para médias de atividades do segundo lote de fontes padrões de 

Lu-177 por detector (n=9)(IC=95%)(One-Sample Test) 

 Detectores 

  

  

Test Value = 0.05 

t 

 

df 

 

Sig. (2-

tailed) 

 

Mean 

Differenc

e 

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CI Padrao 3,313 8 0,011 62,05000 18,8610 105,2390 

NaI 3,333 5 0,021 18,86833 4,3141 33,4226 

HPGe 3,459 8 0,009 59,55556 19,8540 99,2571 
 

 

 

Tabela B 5 - Correlação entre médias de atividades do segundo lote de Lu-177 por pares 

de detectores (n=9)(Paired Samples Correlations) 

  N Correlation Sig. 

CI padrao-NaI 6 0,971 0,001 

CI padrao-HPGe 9 0,995 0,000 

NaI-HPGe 6 0,941 0,005 
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Tabela B 6 - Diferenças entre médias de atividades do segundo lote de Lu-177 por pares 

de detectores (n=9)(IC=95%)(Paired Samples Test) 

 Detectores 

  

  

Paired Differences 

t 

  

  

df 

  

  

Sig. 

(2-

tailed) 

  

  

Mean 

  

Std. 

Deviation 

  

Std. Error 

Mean 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CI padrao-NaI 66,59833 42,09799 17,18643 22,41920 110,77746 3,875 5 0,012 

CI padrao-HPGe 2,49444 7,22216 2,40739 -3,05700 8,04589 1,036 8 0,330 

NaI-HPGe -63,91000 35,46785 14,47969 -101,13123 -26,68877 -4,414 5 0,007 
 

Legenda: N= número de pares; df=N-1=graus de liberdade; Sig.=nível de significância  
  

 

Tabela B 7 - Teste T para médias de atividades do primeiro lote de fontes padrões de I-

131 por detectores (n=10)(IC=95%)(One-Sample Test) 

Detector 

  

  

Test Value = 0.05 

t 

 

df 

 

Sig. (2-tailed) 

 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

CI Capint 2,606 7 0,035 976662,450 90533,86 1862791,04 

NaI 2,980 9 0,015 8347,450 2010,25 14684,65 

HPGe 3,106 7 0,017 358703,700 85589,06 631818,34 
 

Tabela B 8 - Correlações entre médias de atividades do primeiro lote de fontes padrões 

de I-131 por pares de detectores (n=10)(Paired Samples Correlations) 

 Detectores N Correlation Sig. 

CI padrao-CI Capint 8 0,953 0,000 

CI padrao-NaI 10 0,997 0,000 

CI padrao-HPGe 8 1,000 0,000 

CI Capint-NaI 8 0,956 0,000 

CI Capint-HPGe 6 0,428 0,397 

NaI-HPGe 8 0,984 0,000 
 

  



 
  

57 
 

Tabela B 9 - Diferenças entre médias de atividades do primeiro lote de fontes padrões 

de I-131 por pares de detectores (n=10)(IC=95%)(Paired Samples Test) 

  

Legenda: N= número de pares; df=N-1=graus de liberdade; Sig.=nível de significância  

  
 

Tabela B 10 - Teste T para médias de atividades do segundo lote de fontes padrões de I-

131 por detectores (n=9)(IC=95%)(One-Sample Test) 

 Detector 

  

  

Test Value = 0.05 

t 

  

df 

  

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Difference 

  

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

CI Capint 
2,118 5 0,088 

2224999,9

50 
-475120,66 4925120,56 

NaI 4,047 8 0,004 4167,728 1792,74 6542,72 

HPGe 1,887 4 0,132 9871,950 -4655,36 24399,26 
 
  

  

Detectores 

  

  

Paired Differences 

t 

  

  

df 

  

  

Sig. (2-

tailed) 

  

  

Mean 

  

Std. 

Deviation 

  

Std. Error 

Mean 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CI padrao-

CICAPINT 
67387,500 325795,731 115186,185 -204984,547 339759,547 0,585 7 0,577 

CI padrao-

NaI 
827921,500 942698,220 298107,352 153555,818 1502287,182 2,777 9 0,021 

CI Padrao-

HPGe 
61632,500 61026,975 21576,294 10612,673 112652,327 2,856 7 0,024 

CI Capint-

NaI 
966368,750 1051426,398 371735,368 87354,284 1845383,216 2,600 7 0,035 

CI Capint-

HPGe 
-44516,667 334613,750 136605,491 -395672,261 306638,928 -0,326 5 0,758 

NaI-HPGe -354294,375 323519,599 114381,451 -624763,528 -83825,222 -3,097 7 0,017 
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Tabela B 11 - Diferenças entre médias de atividades do segundo lote de fontes padrões 

de I-131 por pares de detectores (n=9)(IC=95%)(Paired Samples Correlations) 

  N Correlation Sig. 

CI padraO-CI Capint 6 1,000 0,000 

CI padrao-NaI 9 0,448 0,227 

CI padrao-HPGe 5 1,000 0,000 

CI Capint-NaI 6 0,133 0,802 

CI Capint-HPGe 2 1,000 0,000 

NaI-HPGe 5 1,000 0,000 
 
 

 

Tabela B 12 - Diferenças entre médias de atividades do segundo lote de fontes padrões 

de I-131 por pares de detectores (n=9)(IC=95%)(Paired Samples Test) 

 Detectores 

  

  

Paired Differences 

t 

  

  

df 

  

  

Sig. (2-

tailed) 

  

  

Mean 

  

Std. 

Deviation 

  

Std. Error 

Mean 

  

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

CI padrao- 

CI Capint 
86583,333 89179,962 36407,567 -7005,297 180171,964 2,378 5 0,063 

CI padrao-

NaI 
1537987,778 2396175,618 798725,206 -303875,850 3379851,406 1,926 8 0,090 

CI Padrao-

HPGe 
2008,000 2201,254 984,431 -725,218 4741,218 2,040 4 0,111 

CI Capint-

NaI 
2219215,000 2572609,047 1050263,245 -480572,621 4919002,621 2,113 5 0,088 

CI CAPINT 

– HPGe 
-750,000 1909,188 1350,000 -17903,376 16403,376 -,556 1 0,677 

NaI - HPGe -6540,000 7820,742 3497,542 -16250,733 3170,733 -1,870 4 0,135 
 
 

Legenda: N= número de pares; df=N-1=graus de liberdade; Sig.=nível de significância   
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