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RESUMO 

 

O Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) como 

Instituição responsável pela manutenção, disseminação e rastreabilidade da medição dos 

padrões das Grandezas das Radiações Ionizantes no Brasil promove desde 1997 um programa 

de garantia de qualidade da medição da atividade de radionuclídeos com Serviços de 

Medicina Nuclear (SMN) para rastreabilidade dessas medições aos padrões nacionais e 

internacionais. Neste trabalho, apresentam-se resultados da consistência e desempenho das 

comparações do LNMRI, dos Centros Produtores de Radiofármacos (CPR) e dos Laboratórios 

de Metrologia de Radionuclídeos (LMR) com os SMN. Para atender exigências da RDC-Nº 

63/2009 da ANVISA, que as atividades dos radiofármacos distribuídos pelos CPR, 

Radiofarmacias Centralizadas e Radiofarmacias Hospitalares sejam rastreadas à Autoridade 

Nacional, demonstrou-se, contrariando o Art. 35, § 2º não haver impossibilidade citada 

naquele item da RDC de contatar o LNMRI. Para isto foram realizadas comparações de 

medições com os CPR da CNEN (CDTN, CRCN-NE, IEN e IPEN). Todos produziram e 

mediram fontes de 
18

F, de meia-vida 1,8289h, enviaram-nas ao LNMRI que as mediu no 

mesmo dia. Os resultados foram avaliados segundo as normas ISO/IEC 17043 e CNEN 3.05. 

Três dos quatro CPR tiveram todos os resultados conforme. O CPR com resultados não 

conforme repetiu as medições de 
18

F, e corrigiu os erros. Realizou-se também uma 

comparação entre LNMRI e SMN de medição da atividade de radiofármacos contendo 
131

I e 

90
Y, mais usados em terapia na América Latina (ARCAL), o IPEN preparou e distribuiu 

fontes desta comparação para vários estados do Brasil. Os resultados foram conforme para 

91% de 
131

I e 33% de 
90

Y. A relação entre LNMRI (referência), IPEN (preparo, medição e 

envio de amostras) e SMN (participantes), mostrou ser possível obterem-se resultados com 

rapidez e exatidão ao avaliar a rastreabilidade no Brasil continental. O 
131

I e o 
90

Y foram 

calibrados pelo método CIEMAT-NIST, tendo o 
90

Y sido calibrado pela primeira vez no 

LNMRI. Os resultados das medições de referência do LNMRI (para os SMN brasileiros) em 

relação à Comissão Nacional de Energia Atómica Argentina-CNEA (para os países do sul da 

América Latina) e o Centro de Isótopos Cubano-CENTIS (para os países do norte da América 

Latina) foram equivalentes em 0,9% para 
131

I. Para o 
90

Y, foram equivalentes em 12,7%; e 

entre somente LNMRI e CENTIS a equivalência foi 2,4%. Por fim, propôs-se: 1) protocolo 

dinâmico de controle de qualidade de ativímetros e cálculo da atividade e incertezas, para 

prover rastreabilidade às medições de atividade em toda rede de utilização de radiofármacos 

no Brasil, 2) curso de atualização para harmonização destas práticas de medição. 
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ABSTRACT 

 

The National Laboratory for Metrology of Ionizing Radiation (LNMRI) as Institution 

responsible for the maintenance, dissemination and traceability of the measurement of the 

standards of Ionizing Radiation in Brazil has since 1997 promoted a quality assurance 

program for the measurement of radionuclide activity with Nuclear Medical Services (NMS) 

for traceability of their measurements to national and international standards. In this work, 

results of the consistency and performance of comparisons of LNMRI, Radiopharmaceutical 

Producing Centers (RPC) and Radionuclide Metrology Laboratories (RML) with NMS are 

presented. In order to meet the requirements of ANVISA’s RDC-No 63/2009, that the 

activities of the radiopharmaceuticals distributed by the RPC, Centralized Radiopharmacies 

and Hospital Radiopharmacies must be traceable to the National Authority, it has been 

demonstrated, contrary to Art. 35, paragraph 2, that there is no impossibility quoted in that to 

contact the LNMRI. For this, comparisons of measurements with CNEN's RPC (CDTN, 

CRCN-NE, IEN and IPEN) were performed. All of them produced and measured 
18

F sources, 

with 1.8289h, half-life, and they sent to the LNMRI who measured them at the same day. The 

results were evaluated according to ISO/IEC 17043 and CNEN 3.05 standard. Three of the 

four RPC had all the results in agreement. The RPC with non-conforming results repeated the 

18
F measurements, and corrected the errors. A comparison was also made between LNMRI 

and SMN to measure the activity of radiopharmaceuticals containing 
131

I and 
90

Y, most used 

in therapy in Latin America (ARCAL), IPEN prepared and distributed sources of this 

comparison for several Brazilian states. The results were consistent for 91% of 
131

I and 33% 

of 
90

Y. The relationship between LNMRI (reference), IPEN (preparation, measurement and 

sending of samples) and SMN (participants) showed that it is possible to obtain results 

quickly and accurately when evaluating traceability in our continental country. The 
131

I and 

90
Y were calibrated by the CIEMAT-NIST method, being 

90
Y was calibrated for the first time 

in LNMRI. The results of reference measurements of LNMRI (for Brazilian NMS) in relation 

to the National Atomic Energy Commission of Argentina-CNEA (southern countries of LA) 

and the Isotopes Center of Cuba-CENTIS (northern countries of LA) were equivalent to 0.9% 

for 
131

I. For the 
90

Y the three references were equivalent in 12.7%; and between LNMRI and 

CENTIS only, the equivalence was 2.4%. Finally, it was proposed: 1) dynamic protocol of 

quality control of activimeters, calculation of activity and uncertainties, to provide traceability 

to activity measurements in Nuclear Medicine network in Brazil; 2) updating course to 

harmonize these measurement practices. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Preâmbulo  

 

O Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) integra a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN), Autarquia Federal que regula, fiscaliza e fomenta o uso da energia 

nuclear no Brasil. O IRD atua nas áreas de radioproteção, dosimetria e metrologia. Pertence 

ao IRD o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) 

reconhecido nacional e internacionalmente por sua responsabilidade e atuação na 

padronização, guarda e disseminação das grandezas da radiação ionizante para as quais, o 

INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, por razões históricas, 

não atua (Figura 1.1). O LNMRI é o laboratório designado pelo INMETRO na área de 

Metrologia das Radiações Ionizantes (Termo de Designação publicado no DOU nº 82 Seção 3 

pagina 39 em 30 de abril de 2019). 

 

 

Figura 1.1 - Hierarquia do Sistema Metrológico Brasileiro 

Dentre as áreas de atuação do LNMRI, o Serviço de Metrologia de Radionuclídeos 

(SEMRA) tem como principais tarefas preparar e disseminar padrões de atividade de 

radionuclídeos; aumentar a exatidão e diminuir as incertezas dessas medições de atividade no 

país, além de promover programas de comparação nacional e participar dos programas 

internacionais para garantir a rastreabilidade na medição de atividade dos usuários ao BIPM.  
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Segundo declaração de A. Spernol, especialista belga e coautor de livro texto básico 

em Metrologia de Radionuclídeos (MANN et al, 1991), que visitou o IRD no longínquo ano 

de 1982, “a primeira tarefa de um laboratório Central de Metrologia é ir aos seus usuários 

com produtos e serviços que mantenham e forneçam padrões, com limites apropriados de 

incerteza, para a calibração de instrumentos de medição da atividade. A segunda tarefa é a de 

manter a consistência de suas medições de atividade com outros laboratórios estabelecidos, 

nacional e internacionalmente, por meio de comparações direta ou indireta de sua 

competência de medição” (MANN et al, 1991). 

Seguindo esta linha de atuação destacam-se os seguintes programas implantados e em 

execução rotineira no SEMRA/LNMRI/IRD/CNEN:  

a) Programa Nacional de Intercomparação da Medição de Atividade para determinação de 

Radionuclídeos em Amostras Ambientais (PNI), patrocinado e coordenado pelo IRD 

desde 1991. O seu objetivo principal é contribuir de forma efetiva para a melhoria da 

qualidade das análises realizadas pelos laboratórios do país que atuam na área de 

monitoração ambiental e radioecologia, promovendo também maior intercâmbio técnico-

científico entre os pesquisadores das diversas instituições. O PNI é um programa 

conduzido por duas divisões do IRD: a Divisão de Radioproteção – DIRAD e a Divisão 

de Metrologia LNMRI (TAUHATA et al, 2006); 

b) Programa Nacional de Medição de Atividade em Radiofármacos (PIMAR), iniciado em 

1997 e voltado aos hospitais e clínicas (IWAHARA, 2001), com os seguintes objetivos: 

i. Avaliar a rotina de medição de atividade de 
67

Ga, 
99m

Tc, 
123

I, 
131

I e 
201

Tl;  

ii. Análise de possíveis contaminantes nas amostras;  

iii. Avaliação e discussão da determinação das incertezas de medição;  

iv. Intercâmbio de informações relevantes para melhoria das medições;  

v. Suporte a outros pedidos de uso médico de radionuclídeos. 

c) Programa de comparação na medição da atividade de radionuclídeos entre os Centros 

Produtores de Radiofármacos (CPR) da CNEN e o IRD de forma a dar rastreabilidade às 

medições de atividade dos radiofármacos contendo 
18

F, 
67

Ga,
 90

Y, 
99m

Tc,
 111

In,
 123

I, 
131

I, 

153
Sm, 

177
Lu e 

201
Tl realizadas nos ativímetros destes CPR e, posteriormente, enviadas aos 

hospitais e clínicas. Os atuais participantes são os CPR da CNEN (CDTN, CRCN-NE, 

IEN e IPEN). O Programa está apto a atender a todos os CPR privados em operação.  

d) Programa de estabelecimento de padrões de vários radionuclídeos de interesse 

socioeconômico da indústria, agricultura, universidades, agências ambientais, medicina 
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com destaque para aqueles que, associados a fármacos, são utilizados nos diversos 

Serviços de Medicina Nuclear (SMN) brasileiros. 

Neste programa de estabelecimento de padrões destaca-se que: 

i. Serve de suporte aos quatro programas anteriores com a calibração primária ou 

absoluta dos radionuclídeos e manutenção de fatores de calibração dos valores de 

referência de interesse para os instrumentos de calibração secundária ou terciária.  

ii. Atende historicamente às demais áreas de atuação socioeconômicas citadas acima, 

fornecendo-lhes fontes calibradas certificadas, serviços de calibração e relatórios de 

rastreabilidade de medições.  

iii. Conecta o LNMRI, e em consequência seus usuários, à rede metrológica internacional, 

e ao Bureau International des Poids et Mesures - BIPM.  

 

1.2 Importâncias do trabalho  

 

Desde o início do seu programa de Garantia de Qualidade nas medições de atividade 

Radiofármacos (PIMAR) em 1997, atendendo a orientação do Low Level Working Group do 

International Committee for Radionuclide Metrology - ICRM (ICRM 1978 e IWAHARA, 

2001) para avaliar a medição de radionuclídeos em hospitais e clínicas usando medidores de 

atividade ou ativímetros, o LNMRI, que é designado Instituto Nacional de Metrologia 

brasileiro - INM para a área de radiações ionizantes ampliou sua capacidade de medição e 

calibração utilizando radiofármacos, com a apresentação de dissertações, teses e trabalhos 

científicos. 

O PIMAR foi consolidado com a instalação da Câmara de Ionização (CI) modelo 

Centronic IG12 como Sistema Nacional de Referência Secundário para a medição da 

atividade em Radiofármacos, e o medidor de atividade Capintec CRC-15R como Sistema 

Terciário ou de trabalho. Estes dois detectores têm diâmetro adequado que permite que a 

medição de frascos utilizados nos hospitais e clínicas seja feita diretamente, dando muito mais 

agilidade ao PIMAR. Ambos são rastreados ao Sistema de referência do SEMRA/LNMRI, 

uma Câmara de Ionização (CI) modelo Centronic IG11, que retém os fatores de calibração das 

fontes padronizadas nos sistemas absolutos (IWAHARA, 2001). 

No entanto, uma das principais dificuldades para a plena execução deste programa no 

Brasil é a distribuição de amostras de referência, levando em conta a dimensão do país de 

cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com algumas cidades distantes mais de 4000 
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km de outras. Para superar essa dificuldade, em 2002 o LNMRI, com suporte da AIEA 

(Agencia Internacional de Energia Atômica) iniciou a implantação dos Laboratórios 

Regionais de Metrologia (LRM). Enviou a dois deles, Escritório de Brasília-ESBRA no 

Distrito Federal e Escritório de Porto Alegre-ESPOA no Rio Grande do Sul um modelo de 

Ativímetro (Calibrador de Radionuclídeo) da marca Capintec CRC-15R e ao terceiro, CRCN-

NE, em Pernambuco uma câmara de ionização modelo Centronic IG12; cada equipamento 

tinha rastreabilidade para medições de 
201

Tl, 
131

I, 
123

I, 
99m

Tc e 
67

Ga calibradas pelo LNMRI. 

Os três laboratórios e o SEMRA constituíram uma rede inicial para atender às necessidades 

brasileiras. ESBRA, ESPOA e CRCN-NE são LRM no centro oeste, sul e nordeste, 

respectivamente, enquanto o SEMRA/LNMRI está no Sudeste (RJ). Os LRM ajudaram a 

melhorar o desempenho dos hospitais e clínicas participantes do Programa, mas seu alcance 

foi limitado a algumas dezenas de quilômetros, devido à necessidade de viajar de carro com 

as fontes radioativas. Isso significava, nos números de hoje, que os LRM atendem a menos de 

25% de hospitais e clínicas do país (DE OLIVEIRA et al, 2016). 

Requisitos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde – 

ANVISA-MS, aos CPR e aos SMN em Resoluções de sua Diretoria Colegiada – RDC 

(ANVISA 2008, 2009a e 2009b) transformaram-se em uma oportunidade para elevar toda a 

cadeia nacional de rastreabilidade na medição de atividade de radionuclídeos em 

radiofármacos ao mais alto nível internacional (BIPM). A ANVISA, nestas três RDC citadas, 

estabeleceu uma série de relações e exigências aos CPR e SMN que podem ser plenamente 

atendidas com a mediação da CNEN, e muitas delas respondidas pelo LNMRI/IRD.  

 Neste cenário 75% de hospitais e clínicas do país estavam sem acesso a este 

importante programa de Garantia de Qualidade nas medições de atividade Radiofármacos 

(PIMAR) para avaliar sua medição de radionuclídeos. A primeira opção foi a de implantar 

novos LRM em outras áreas do país. Para viabilizar estas novas implantações, foram 

promovidas as primeiras avaliações da capacidade do LNMRI em receber, calibrar e enviar 

fontes inicialmente de 
201

Tl, 
131

I, e 
67

Ga, de meia-vida mais longa, para os LRM existentes, 

sistemática fundamental para a manutenção periódica dos fatores de calibração dos 

equipamentos dos LRM para estes radionuclídeos. A dificuldade em implantar uma rotina no 

IRD para despachar fontes radioativas necessárias para as medições nos LRM existentes 

inviabilizou a criação de novos LRM e a avaliação do desempenho dos SMN por esta 

metodologia de comparação. 
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A questão de fundo para este trabalho permanecia. Como disponibilizar uma estratégia 

que viabilizasse o acesso de todos os hospitais e clínicas do país que trabalhem com medicina 

nuclear à verificação da conformidade de suas medições em relação ao LNMRI?   

Outro aspecto importante está na experiência acumulada pelo LNMRI/IRD para 

propor mudanças que habilitem a plena utilização dos resultados de medição da atividade de 

radionuclídeos em radiofármacos para otimização dessas práticas de medição na rede de 

medicina nuclear (Laboratórios Regionais de Metrologia, Centros Produtores de 

Radiofármacos, Radiofarmácias Centralizadas, Radiofarmácias Hospitalares, Serviços de 

Calibração de Ativímetros e Serviços de Medicina Nuclear – podendo incluir os fabricantes 

de ativímetros). 

 

1.3 Objetivos do trabalho 

 

1. Propor e testar uma alternativa tecnicamente viável para atender aos 75% de hospitais e 

clínicas do país que não têm acesso ao Programa de garantia de qualidade na Medição 

da atividade de radionuclídeos usados em Radiofármacos (PIMAR).  

2. Implantar e consolidar programa de teste de proficiência da medição de atividade de 

Radiofármacos entre os Centros Produtores de Radiofármacos - CPR e o LNMRI/IRD, 

para disseminação da rastreabilidade, e atendimento às exigências legais.  

3. Calibrar absolutamente o 
90

Y, estabelecendo mais um padrão de referência.  

4. Propor procedimento para medição, cálculos, periodicidade de comparação, desvio 

máximo da medição de atividade na rede de medicina nuclear em relação ao LNMRI.  

 

Além disso, algum investimento foi feito para aprimorar no SEMRA/LNMRI/IRD as 

condições de medições, cálculo e registro de dados de atividade para melhorar a emissão de 

certificados e relatórios de resultados para os participantes. Este procedimento, que diz 

respeito às rotinas do laboratório, não se constituiu em um objetivo deste trabalho, mas recebe 

citação aqui por ter sido mobilizado por ele. Visou reduzir para números aceitáveis o prazo 

entre a recepção, preparação e contagem das amostras e a emissão dos laudos, relatórios e 

certificados. O que está sendo feito é a conexão automática de resultados de sistemas de 

medição, programas e rotinas de cálculo para reduzir aqueles prazos.   
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Metrologia e radioatividade 

 

2.1.1 Introdução 

A consistência das medições entre laboratórios nacionais e internacionais de metrologia é 

mantida por meio de comparações direta ou indireta de sua competência de medição 

estabelecendo um sistema hierárquico internacional de rastreabilidade dessas medições. 

Este sistema geral que se aplica tanto à dosimetria como à medição de radioatividade é 

ilustrado na Figura 2.1 (Portal INMETRO, 2017). 

 

Figura 2.1 - Hierarquia do Sistema Metrológico. 

O Sistema Internacional de unidades (SI) criado pelo BIPM define a grandeza atividade, 

que é uma medida do fenômeno ou propriedade da radioatividade A atividade de uma 

quantidade de um nuclídeo radioativo em um determinado estado de energia, em um 

determinado momento, é o valor esperado, nesse momento, do número de transições 

nucleares espontâneas na unidade de tempo a partir desse estado de energia. O estado de 

energia particular é o estado básico do nuclídeo, a menos que especificado de outra forma. 

A unidade derivada no SI para a grandeza "atividade" é "um por segundo" (s
-1

) e é 

chamada de "becquerel” - símbolo Bq (MANN et al, 1991). 
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Para o bom desempenho na medição de atividade, é necessário considerar os atributos mais 

básicos de radioatividade como sua natureza estatística, a lei do decaimento radioativo, os 

tipos de radiação emitida, sua probabilidade de emissão, e outros parâmetros nucleares 

(ZIMMERMAN e JUDGE, 2007). 

 

2.1.2  Medição, Padronização e Calibração. 

   

Medição é um conjunto de operações experimentais, cujo propósito é atribuir 

quantidade a uma propriedade física em termos de número e unidade. Quantidades físicas são 

medidas em termos de uma unidade definida por um padrão (INMETRO, 2012).  

Em 1875, representantes de dezoito países assinaram a Convenção do Metro que 

estabeleceu o BIPM como o guardião mundial dos padrões para assegurar a unificação 

mundial das medições. Ele opera sob a supervisão exclusiva do Comitê Internacional de Pesos 

e Medidas (CIPM), e este sob autoridade da Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM). 

Delegados de todos os Estados Membros da Convenção do Metro (Figura 2.2) têm assento na 

CGPM que, atualmente, ocorre a cada quatro anos (PORTAL BIPM, 2017a).  

 

Definições do Vocabulário Internacional de Metrologia (INMETRO 2012): 

a) Medição: Processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser, 

razoavelmente, atribuídos a uma grandeza.  

b) Incerteza de medição: Parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores 

atribuídos a um mensurando, com base nas informações utilizadas. 

c) Padrões de medição: Realização da definição de uma dada grandeza, com um valor 

determinado e uma incerteza de medição associada, utilizada como referência. 

 A “realização da definição de uma dada grandeza” pode ser fornecida por um 

sistema de medição, uma medida materializada, ou um material de referência.  

 Um padrão de medição serve frequentemente de referência na obtenção de valores 

medidos e incertezas de medição associadas para outras grandezas da mesma 

natureza, estabelecendo assim uma rastreabilidade metrológica através da 

calibração de outros padrões, instrumentos de medição, ou sistemas de medição. 

 



8 

 

 

 

Figura 2.2 - Organograma da Convenção do Metro (Portal INMETRO, 2018). 

 

d) Calibração é o conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a 

relação entre os valores indicados no processo de medição e os valores 

correspondentes das grandezas estabelecidos por padrões.  

 

2.1.3  Padrões de radioatividade e fontes de referência. 

  

De maneira bem geral, um padrão é uma amostra bem caracterizada, um instrumento 

ou procedimento com o qual se define, representa, conserva ou reproduz uma medida 

(INMETRO, 2012). As fontes radioativas calibradas compreendem (MANN et al, 1991): 
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 Padrões internacionais em geral mantidos pelo BIPM. Padrões de atividade preservam 

o fator de calibração do radionuclídeo (Bq/A) por meio das Camaras de ionização de 

referência do Sistema Internacional de Referência - SIR. 

 Padrões nacionais devem ser rastreáveis aos padrões internacionais. Normalmente são 

reconhecidos pela lei para calibração dos demais padrões de atividade no país. 

Os padrões internacionais são verificados por comparações entre laboratórios de 

padronização nacionais e internacionais. Formam uma hierarquia completa de padrões 

nacionais, laboratoriais, de campo ou de calibração e, no caso da atividade rastreada aos 

padrões internacionais, dentro dos limites de incerteza indicados (MANN et al, 1991). 

Os padrões devem ser documentados. Acompanhados por um certificado emitido pelo 

laboratório padronizador que descreve sua preparação, características e calibração e indica as 

incertezas estimadas nos valores certificados (MANN et al, 1991). 

Os padrões de campo, último nível no sistema hierárquico de padrões devem estar 

disponíveis para todos os instrumentos de campo para verificar de forma eficiente e confiável 

o funcionamento destes instrumentos. 

A cooperação internacional em metrologia de radionuclídeos é grandemente facilitada 

quando as geometrias de padrões e fontes são elas mesmas padronizadas, como no programa 

de comparação do Sistema Internacional de Referência - SIR, onde ampolas de vidro, 

padronizadas podem ser obtidas do BIPM (MANN et al, 1991). 

 

2.1.4  Rastreabilidade e Garantia de Qualidade 

  

“Durante séculos o comércio tem sido o principal impulsionador para melhoria da 

exatidão das medições e, de fato, foi a principal razão para o estabelecimento dos Institutos 

Nacionais de Metrologia - INM e do principal instituto internacional de metrologia, o Bureau 

International des Poids et Mesures - BIPM. A preocupação principal dos INM é o 

estabelecimento e manutenção de sistemas nacionais de medição, sua rastreabilidade e 

equivalência” (WOODS et al., 2000). Em uma definição mais ampla, vertical, hierarquizada e 

adaptável ao modelo de INM de cada país, a ISO (1987) definiu rastreabilidade como a 

propriedade de um resultado de uma medição pela qual pode estar relacionada a padrões 

apropriados, geralmente padrões internacionais ou nacionais, através de uma cadeia 

ininterrupta de comparações (WOODS et al., 2000). Na definição atual, (INMETRO, 2012): 
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“Rastreabilidade metrológica é a propriedade de um resultado de medição pela qual tal 

resultado pode ser relacionado a uma referência, através de uma cadeia ininterrupta e 

documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição”. 

Ambas as definições relacionam as medições de campo (ou chão de fábrica) com o 

BIPM ou a unidade do SI em questão (Figura 2.1). Para tanto, é fundamental aqui a qualidade 

das medições, que se reflete na sua exatidão e na correta determinação das incertezas de 

medição. Estas premissas são importantes para se avaliar a equivalência das medições, ou 

mais especificamente seu grau de equivalência, também requisitado pelo comércio. 

Para um radionuclídeo particular a resposta de um ativímetro depende de muitas 

variáveis que podem introduzir incertezas significativas se certos cuidados não forem tomados 

(IWAHARA, 2001). Entre outros itens, a resposta do instrumento depende do desenho da 

câmara (espessura da parede, natureza do gás de enchimento, sua pressão etc.), das dimensões 

da fonte (volume da seringa, frasco, cápsula, ampola etc.) e da blindagem da câmara de 

ionização. Os fatores de calibração são específicos para cada tipo de calibrador de 

radionuclídeo, cada radionuclídeo e cada tipo de composição de amostra e recipiente (AMIOT 

et al., 2014). Cada item tem sua contribuição para a incerteza de medição. 

Na medicina nuclear a atividade administrada ao paciente tem sempre objetivo de 

diagnostico ou terapia utilizando equipamentos de ultima geração. O uso seguro e eficaz 

dessas tecnologias requer que a quantidade de radiação fornecida ao paciente seja 

determinada da maneira mais precisa e consistente possível. A atividade ideal, isto é, a 

atividade que maximiza os benefícios, enquanto minimiza possíveis danos a órgãos saudáveis, 

é geralmente determinada durante ensaios clínicos envolvendo um grande número de centros, 

muitas vezes situados em diferentes países. Se conclusões são tiradas sobre o valor 

diagnóstico ou terapêutico e de segurança obtido em função da atividade administrada, é 

imperativo que cada um dos centros esteja utilizando instrumentação calibrada com um 

padrão comum ou equivalente (ZIMMERMAN e JUDGE, 2007). 

Para atender exigências da radioproteção e de confiabilidade nas medições utilizam-se 

programas de garantia de medições e exercícios de rastreabilidade (NCRP58, 1985). 

As maiores dificuldades para esta verificação direta dos padrões emitidos são a grande 

quantidade de diferentes substâncias radioativas e as meias-vidas muito curtas.  

Com programas nacionais e internacionais contínuos de garantia de qualidade ou 

rastreabilidade da medição de atividade, obtém-se alto grau de confiabilidade de padrões e 

medições de atividade em todos os níveis do sistema hierárquico (Figura 2.1). 
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O sistema internacional de rastreabilidade das medições de atividade compreende uma 

estreita colaboração entre muitos dos excelentes laboratórios de padronização em todo o 

mundo. Envolve duas atividades principais organizadas pelo BIPM, que são: 

i. Frequentes medições interlaboratoriais das concentrações de atividade de soluções 

radioativas, encapsuladas em ampolas de vidro padrão e todas preparadas a partir da 

mesma solução mãe
 
(RITZ, 1983). 

ii. Um Sistema Internacional de Referência, SIR que permite aos Institutos Nacionais de 

Metrologia (INM) submeterem ampolas padrão, de vidro, contendo solução radioativa 

gama emissora com a concentração de atividade declarada ao BIPM para verificação e 

registro
 
(RITZ, 1983). 

O SIR complementa e amplia o programa internacional de comparação de medição de 

atividade organizada pelo BIPM. Os laboratórios nacionais e internacionais de metrologia de 

radionuclídeos são convidados a submeter amostras de solução de radionuclídeos emissores 

gama, por eles preparadas e padronizadas em ampolas padrão seladas (RITZ, 1983). 

 

Figura 2.3 - SIR/BIPM (Portal BIPM, 2017b). 

O SIR é composto por 2 Câmaras de Ionização tipo poço (Figura 2.3), pressurizadas, 

instaladas no BIPM
 
(RITZ, 1983) e usadas para comparar as correntes produzidas por uma 

fonte submetida por um laboratório de metrologia, com a de uma fonte de alta pureza de 
226

Ra 

usada como referência. A atividade das fontes são calculadas para o equivalente da atividade 
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do 
226

Ra. Estes valores são postos em tabela e assim cada laboratório pode se comparar com o 

valor médio que é o valor de referência. Quanto mais próximo do valor médio, melhor será a 

medição realizada pelo laboratório que submeteu a amostra ao SIR (WOODS et al., 2000). 

No nível nacional, laboratórios de padronização podem conduzir programas e 

exercícios internos de rastreabilidade similares aos existentes em nível internacional, 

enviando amostras de atividade conhecida, mas não divulgada (“amostra cega”) e cabe ao 

laboratório participante medi-la e eventualmente até identificá-la. O laboratório testado recebe 

um certificado de rastreabilidade declarando seu resultado em termos de divergência 

percentual do seu valor com relação ao laboratório nacional (MANN et al, 1991).  

Este tipo de rastreabilidade "geralmente é implícito, na medida em que estabelece a 

capacidade de um laboratório para ensaiar qualquer radionuclídeo a qualquer momento. Em 

longo prazo é a competência e confiabilidade de um laboratório e a habilidade de seus 

funcionários que compõem a sua rastreabilidade”
 
(NCRP58, 1985).  

 

2.1.5  Radionuclídeos, radioatividade e atividade. 

  

Os elementos químicos são subdivididos em nuclídeos, espécies de átomos com 

número determinado de prótons Z e nêutrons N em seu núcleo. A carga positiva +Ze em 

condições normais, isto é, da neutralidade da matéria é compensada pela carga da nuvem 

eletrônica -Ze, em torno do núcleo, e determina o tipo de elemento. Enquanto os elétrons mais 

externos na nuvem determinam suas propriedades químicas (CHERRY et al., 2012). 

Radionuclídeos decaem aleatoriamente para descendência estável ou instável de 

menor massa atômica, sendo a diferença de massa irradiada em diferentes tipos de radiação 

energética segundo a relação massa-energia (E=mc
2
), de Einstein (CHERRY et al., 2012).  

A radioatividade é quantificada em termos do número de transições nucleares que 

ocorrem na unidade de tempo. Cerca de 90 anos atrás, quando o radio era a substancia 

radioativa mais importante, ela era quantificada pela massa em miligramas de radio. O curie 

foi definido como a atividade de uma substancia que decai a uma taxa de 3,7 x 10
10

 s
-1

 e 

corresponde ao número de transformações nucleares por unidade de tempo de 1 grama de 

226
Ra, sendo 1 Ci = 3,7 x 10

10
 Bq. Em unidades do SI, a grandeza atividade é definida em 

termos da unidade derivada s
-1

 (uma transformação por segundo), com o nome especial de 

bequerel (Bq). (PORTAL NIST, 2018). 

O termo atividade por definição refere-se a um tipo de nuclídeo apenas; exemplo: 

atividade de uma fonte de 
131

I. (MANN et al, 1991). 
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Segundo a definição da ICRU – International Commission on Radiation Units and 

Measurements (ICRU, 2011), a Atividade é o quociente dN/dt, de uma quantidade de núcleos 

radioativos em um estado de energia particular, onde dN é o valor esperado do número de 

transições nucleares espontâneas deste estado de energia, no intervalo de tempo dt.  

Se se tem um número N(t) de átomos instáveis ou radioativos em uma amostra, a taxa 

segundo a qual eles decaem é proporcional a este número de átomos. 

𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
=  −λN(t) (2.1) 

Esta taxa é denominada atividade. 

𝐴(𝑡) = −λN(t) 

Integrando a equação (2.1) 

∫
𝑑𝑁(𝑡)

𝑁

𝑁

𝑁0

=  −λ ∫ dt
𝑡

0

 

Obtém-se 

𝑁(𝑡) = 𝑁0𝑒−λ𝑡ou 𝐴(𝑡) = 𝐴0𝑒−λ𝑡 (2.2) 

Onde A0 e N0 são atividade e número de átomos radioativos na amostra em t=0. 

A grandeza atividade específica também é bem definida como a atividade por grama 

do elemento cujo radioisótopo é considerado. Ou a razão da atividade do radioisótopo pela 

massa do elemento presente (carreador). Tem como unidade Bq/g. A maior atividade 

específica possível é obtida quando a amostra é livre de carreador (CHERRY et al., 2012).  

Sendo o número de átomos contidos em A (numero de massa) gramas de um 

radionuclídeo igual a 6,023 x 10
23

 átomos (número de Avogadro), a massa m em grama de um 

radionuclídeo 
A
X livre de carreador, com meia vida T1/2 (s) terá: 

N=m x (6,023 x 10
23

/A) átomos. 

A taxa de decaimento desta amostra será dada pela equação (2.1) 

∆𝑁

∆𝑡
(𝑑𝑝𝑠) =  λN =

𝑙𝑛2. 𝑁

𝑇1
2⁄

 (2.3) 

E a atividade específica 

𝐴𝑒𝑠𝑝 (
Bq

g
) =  

m . ln2 . 6,023 x 1023

𝐴 . 𝑇1
2⁄

 (2.4) 

  Esta expressão mostra que radionuclídeos com peso atômico baixo e meia-vida 

curta apresentam alta atividade específica (CHERRY et al., 2012). 
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Mas na prática das medições e cálculos no laboratório, a grandeza mais importante é a 

concentração de atividade por unidade de massa ou de volume, definida como a atividade por 

grama ou mililitro e tem por unidades Bq/g e Bq/mL ou Bq/cm
3
 (MANN et al, 1991). 

 

2.1.6  Esquemas de decaimento 

    

As transformações radioativas são descritas como transições de estados atômicos de 

alta energia em estados de energia mais baixa através de reorganizações do átomo e seu 

núcleo. O excesso de energia emitido na forma de diferentes radiações depende da razão 

nêutron-próton no núcleo. Elétrons atômicos podem estar envolvidos em alguns tipos de 

decaimento radioativo, mas este processo é basicamente causado pela instabilidade do núcleo. 

O Esquema de Decaimento do Radionuclídeo é a representação gráfica das transições e 

estados excitados do núcleo, com os valores dos parâmetros que os caracterizam. 

Propriedades dos radionuclídeos e parâmetros característicos de seu decaimento são descritas 

pelos esquemas de decaimento. Transições entre estados de energia são mostradas por setas. 

A transição em ramificação, mostrada pelas setas a partir do mesmo estado de energia, são 

modos de decaimento com probabilidades discretas de decomposição, cujas proporções são 

chamadas de razão de ramificação (MANN et al, 1991). 

A Figura 2.4 mostra o esquema de decaimento do 
153

Sm (LARANJEIRAS, 2014) 

definindo as meias-vidas, as energias dos estados excitados, as transições beta, gama, as 

meias-vidas dos estados excitados e as intensidades relativas de cada radiação emitida. 

 

Figura 2.4 - Esquema de decaimento simplificado do 
153

Sm. 
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2.1.7  Radiações nucleares 

  

O estado de maior estabilidade do núcleo é alcançado pela emissão de partículas ou 

ondas eletromagnéticas. Ele pode emitir radiação beta que são elétrons de origem nuclear, 

pósitrons (β
+
) ou negatrons (β

-
), e partículas que dão conta da conservação da energia e da 

paridade desta emissão (neutrino e anti-neutrino). O núcleo com elevado número de nucleons 

(prótons e nêutrons) pode emitir partículas alfa, constituída de 2 prótons e 2 nêutrons e uma 

grande quantidade de energia. Caso o núcleo resultante da emissão alfa ou beta ainda seja 

instável, pode equilibrar-se ou atingir o estado fundamental emitindo o excedente em energia 

como radiação eletromagnética ou radiação gama. (OLDEMBERG e HOLLADAY, 1971) 

 

2.1.8  Radiações decorrentes de interações atômicas 

  

O núcleo pode capturar elétrons atômicos e, em consequência do preenchimento desta 

vacância por elétron de orbital superior, emitir o excesso de energia como radiação 

monoenergética que revela detalhes da estrutura eletrônica do elemento químico. Por isto são 

chamados de raios X característicos. Caso o excesso de energia seja transferido diretamente a 

elétrons de camada mais externa, estes são emitidos por efeito fotoelétrico e denominados 

elétrons Auger. No processo de desexcitação do núcleo o excesso de energia pode retirar 

elétrons das primeiras camadas ao invés de emitir uma radiação gama. Estes elétrons 

monoenergéticos são chamados de conversão. Em decorrência destes também são emitidos 

raios X característicos (TAUHATA et al, 2014). 

 

2.1.9  Radiações decorrentes da interação com a matéria. 

  

Cada partícula carregada livre que acelera ou desacelera perde parte de sua energia 

cinética emitindo radiação eletromagnética. Esta radiação é chamada bremsstrahlung, ou 

radiação de frenagem. É emitida em uma faixa continua de zero até à energia cinética máxima 

da partícula. Desta emissão a atividade de radionuclídeos emissores beta é quantificada pela 

corrente gerada na câmara de ionização. Alguns autores têm conseguido imagens diagnósticas 

em medicina nuclear com trabalhosa elaboração para fótons de bremsstrahlung gerados pela 

interação das partículas β com núcleos atômicos no corpo do paciente (RONG, 2013). 

As câmaras de ionização reentrantes comerciais, também chamadas ativímetros, são o 

instrumento padrão para medir a atividade na medicina nuclear. A medição no ativímetro para 
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emissor beta depende da radiação bremsstrahlung produzida a partir da "interação" com a 

matriz de origem, seu recipiente e a parede da câmara do calibrador. O uso de diferentes 

volumes ou recipientes pode resultar em diferenças na medição, como também se observa 

com emissores de fótons de baixa energia. Raios X característicos somam-se ao espectro do 

bremsstrahlung e aparecem com picos nesse espectro. O núcleo atômico, mesmo sem sofrer 

alteração, pode induzir a produção do par elétron-pósitron ao interagir com fótons de alta 

energia (maior que 1022 keV). A produção de pares elimina o fóton original, mas cria dois 

fótons quando o pósitron é aniquilado (TAUHATA et al, 2014).  

 

2.2 A metrologia e a medicina nuclear 

 

2.2.1 Radiofármacos  

 

2.2.1.1 Definição, caracterização e medição. 

 

Um radiofármaco contém um radionuclídeo em uma forma química adequada, o 

fármaco ou transportador, que o conduz ao órgão ou tecido de interesse, quando é 

administrado ao paciente. No diagnóstico, o radionuclídeo é usado como "traçador" revelando 

a imagem de tecido ou órgão importante, enquanto em terapia o efeito citotóxico das 

radiações ionizantes emitidas é usado para destruir a doença. Radiofármacos podem ser 

administrados por via oral em soluções ou cápsulas gelatinosa, intravenosa  em soluções 

injetáveis e gases para inalação (SAHA, 2010). São utilizados diversos tipos de fármacos ou 

transportadores, de modo a assegurar máxima localização do radiofármaco na região de 

interesse, ao mesmo tempo em que expõe a área vizinha ao menor dano ou prejuízo. Os 

fármacos em geral são similares para diagnóstico e terapia. 

Algumas formulações de radiofármacos são apresentadas a seguir (SAHAGIA, 2011): 

 Compostos inorgânicos simples, tais como sais, contendo o radionuclídeo na forma 

iónica: Na
99m

TcO4, Na
131

I, 
89

SrCl2, Na
186,188

ReO4 

 Moléculas de gás simples: 
11

CO2, 
15

O2, 
81m

Kr 

 Moléculas orgânicas marcadas: 
18

FDG; 
67

Ga-citrato 

 Complexos metais-ligantes: 
99m

Tc-MDP, DTPA; 
188

Re-HEDP; 
177

Lu-EDTMP 

 Coloides, micro e nano esferas marcadas: 
99m

Tc-fítato 
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 Biomoléculas marcadas: 

i. Anticorpos monoclonais (mAb): 
90

Y-anti-CD20; 
188

Re-anti-VEGF 

ii. Metaiodobenzilguanidina (MIBG) -
131

I  

iii. Receptor peptídico de radionuclídeo, análogo a somatostatina: Penteotrid-

DTPA-
111

In (Octreoscan), TOC-HYNIC-
99m

Tc. 
188

Re-DOTA-Lan e 
188

Re-Lan. 

A determinação das características de um radiofármaco exige um bom conhecimento 

dos parâmetros físicos do radionuclídeo e do uso de métodos e equipamentos de medição 

adequados. Os valores-limite e métodos de determinação aceitos são descritos em documentos 

técnicos regulatórios como a Farmacopeia. Estes parâmetros são determinados na 

radiofarmácia, segundo os requisitos para boas práticas de Fabricação e a ISO/IEC 17025 

(ABNT, 2017).  

O Technical Report Series 454 (AIEA, 2006) apresenta com detalhes os requisitos 

para garantia de qualidade na medição da atividade do radiofármaco em medicina nuclear. 

A Atividade em Bq e concentração de atividade em Bq/g ou Bq/ml de uma solução, 

são parâmetros básicos de um radiofármaco. A determinação exata da atividade de 

radionuclídeo administrada ao paciente, em conformidade com as prescrições do médico, 

determina a dose efetiva, mSv no diagnóstico e a dose absorvida no órgão/tecido, mGy, na 

terapia, assegurando a eficácia do procedimento médico (CHERRY, 2012). Devido a isto os 

guias internacionais de proteção radiológica (AIEA, 2014) indicam que a calibração das 

fontes utilizadas para exposição médica deve ser rastreável a um laboratório de dosimetria 

padrão e fontes para procedimentos de medicina nuclear devem ser calibradas em termos de 

atividade do radiofármaco a ser administrado, e neste momento, determinada e registrada. Ou 

seja, a atividade deve ser medida com exatidão e este resultado rastreável até o nível primário. 

Nas unidades de radiofarmácia na medicina nuclear, a atividade é determinada usando 

ativímetros. Eles contêm uma câmara de ionização reentrante tipo poço, com gás 

pressurizado. A câmara está conectada a um sistema com eletrômetro, utilizado para 

determinar a corrente gerada no processo de ionização do gás. Os fabricantes realizam a 

calibração do equipamento em termos de fatores de calibração, fixados nas teclas ou dial 

estabelecidos para uma lista dos radionuclídeos mais utilizados em medicina. As calibrações 

são realizadas usando soluções padrão, fornecidas por laboratórios de metrologia de 

radionuclídeo ou por produtores comerciais, com rastreabilidade metrológica a um 

Laboratório Nacional. Esses fatores são determinados para vários tipos dos recipientes 

utilizados em hospitais, tais como: frascos P6 ou Schott 10R, seringas, cápsulas gelatinosas de 

iodeto etc. (CHERRY, 2012). 



18 

 

Um produtor de radiofármaco deve avaliar as características do radiofármaco ou pró-

radiofármaco, seja ele Gerador de Radionuclídeo, Radionuclídeos Primários, Radiofármacos 

Prontos pra Uso, Moléculas Marcadas, ou mesmo Reagentes Liofilizados. 

Nestes casos, as características a serem avaliadas serão (CHERRY, 2012): 

FÍSICO-QUÍMICAS: Calibração de Atividade, Características Organolépticas, 

Medida de pH, Isotonicidade, Tamanho e Número de Partículas, Atividade Específica, Pureza 

Radionuclídica, Pureza Química, Pureza Radioquímica e Estabilidade. 

BIOLÓGICAS: Toxicidade, Esterilidade, Apirogenicidade e Biodistribuição. 

Algumas destas características são apresentadas a seguir. 

 

2.2.1.2 Atividade específica 

 

Atividade específica, expressa em unidades, Bq/g de massa sólida, define a atividade 

da unidade de massa do elemento químico ou composto e determina a capacidade de 

marcação, principalmente para biomoléculas (exemplo: anticorpos, peptídeos e proteínas), e 

também a toxicidade do radiofármaco para o corpo humano. A melhor condição é a de maior 

atividade específica, que é obtida livre de carreador, ou seja, não estar contaminada por 

nuclídeos estáveis ou outros radionuclídeos do mesmo elemento. O material carreador pode 

influenciar negativamente a biodistribuição do radiofármaco e a eficiência de marcação 

(CHERRY, 2012). Duas situações são consideradas: 

- A forma de obtenção do radionuclídeo. Se for por ativação neutrônica em reator 

nuclear, em geral contém uma massa de carreador inativo determinada por espectrofotometria, 

ou por cálculo de dados de irradiação. A exatidão desses cálculos depende de dados de 

irradiação como fluxo de nêutrons, seção de choque de ativação, tempo de irradiação, e 

também dados do alvo, como massa, composição isotópica, meia-vida de radionuclídeos. Se 

for obtido por irradiação em cíclotron, ou separados de um gerador de radionuclídeos, ou 

quando o radionuclídeo de interesse é diferente do alvo irradiado, como por exemplo, 
131

I 

obtido por irradiação de 
130

Te, o radionuclídeo obtido é livre de carreador (CHERRY, 2012). 

- Obtenção do produto radiofarmacêutico. Neste caso, a atividade específica depende 

do rendimento da marcação, como em vários kits com 
99m

Tc no hospital, usando o cloreto de 

estanho que é o agente redutor mais comum usado na preparação de compostos com 
99m

Tc 

(CHERRY, 2012). 
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2.2.1.3 Pureza radionuclídica 

 

Razão entre a atividade do radionuclídeo de interesse e atividade total. É fundamental 

por refletir a influência das impurezas sobre a exatidão das medições e determinante na dose 

efetiva comprometida por unidade de atividade no paciente (E/A), principalmente quando 

estes valores são mais altos para as impurezas do que para o radionuclídeo principal. Por 

exemplo em um gerador de 
99

Mo/
99m

Tc, sendo (E/A)Mo-99 = 1,2 mSv/MBq, e (E/A)Tc-99m = 

0,022 mSv/MBq, uma impureza de 2% de 
99

Mo duplicaria a dose efetiva comprometida. Por 

esta razão, a impureza de 
99

Mo no eluato de 
99m

Tc, conhecida como "molibdênio 

breakthrough", é restrita pelas farmacopeias internacionais a 0,1% (SAHAGIA, 2011). 

A determinação exata do nível de impurezas depende do conhecimento dos parâmetros 

do decaimento, como meia-vida, tipo e intensidade das radiações emitidas e também na 

exatidão do método utilizado na determinação. Na determinação de impureza de emissores 

gama, é usado o método de espectrometria gama, com detectores de alta resolução dos picos 

de energia, analisador multicanal e um software para identificação e quantificação destes 

picos (DELGADO, 2000). 

A determinação da impureza radionuclídica é realizada na produção do radiofármaco, 

mas para os geradores como 
99m

Tc, a contaminação também  deve ser controlada nas clínicas 

para o 
99

Mo proveniente da coluna de alumina. (SENA et al, 2009; SAHAGIA, 2011).  

A presença de impurezas radionuclídicas poderá distorcer o perfil do decaimento 

radioativo do radionuclídeo principal na verificação da sua meia-vida.  

As impurezas radionuclídicas para os emissores β podem ser determinadas por 

espectrometria β,ou cintilação líquida (SAHA, 2010). 

 

2.2.1.4 Pureza radioquímica 

 

As impurezas radioquímicas têm origem na decomposição do radiofármacos, devido à 

ação do solvente, temperatura, pH, luz, presença de agentes oxidantes ou redutores, radiólise. 

No caso dos radiofármacos de 
99m

Tc, as impurezas radioquímicas mais comuns são 
99mTcO4

− 

ou formas hidrolisadas de 
99m

Tc. Estas impurezas podem aumentar a dose de radiação e 

interferir nas imagens de diagnóstico (OLIVEIRA et al, 2006). Sua determinação é 

obrigatória na radiofarmácia, e também no hospital, quando se realizam operações como a 

preparação de kits marcados.  
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2.2.1.5 Pureza química 

 

A pureza química é a fração de material na forma química desejada, esteja ou não 

marcada. As impurezas químicas têm origem na degradação do produto ou adição inadvertida 

antes, durante ou após a marcação, como por exemplo, a presença de alumínio no eluato do 

gerador de 
99m

Tc  (OLIVEIRA et al, 2006). 

 

2.2.1.6 Parâmetros biológicos e microbiológicos 

 

Esses parâmetros são de máxima importância, principalmente quando o radiofármaco 

é administrado por injeção.  Todos os radiofármacos devem ser estéreis e sem pirogênio antes 

da injeção. Os organismos podem ser removidos por filtração usando um filtro estéril com um 

tamanho de poro de 0,22 μm. O uso de produtos químicos farmacêuticos, água estéril e 

equipamentos esterilizados pode minimizar o risco de pirogênios. Finalmente, o pH da 

solução injetada deve ser apropriado (CHERRY, 2012). 

 

2.2.2 Radionuclídeos em Medicina Nuclear  

 

Ao contrário das moléculas do fármaco, a escolha dos radionuclídeos difere entre 

diagnóstico e terapia. No diagnóstico o radiofármaco incorporado na zona de interesse emite 

raios gama, que atravessam o corpo e são detectados pela gama câmara, que tem um sistema 

com base no uso de detectores de cintilação e uma rede de fotomultiplicadoras (Figura 2.5).  

As saídas de cada tubo fotomultiplicador são amplificadas e digitalizadas usando um 

conversor analógico-digital (ADC). As localizações X-Y para cada raio gama que interagem 

no cristal de NaI(Tl) são calculadas a partir dos sinais digitalizados. A energia depositada pelo 

raio gama, “E”, que é proporcional à amplitude de pulso total medido, também é calculada 

somando os sinais individuais do tubo fotomultiplicador. Se “E” estiver dentro da janela de 

energia selecionada, o evento será aceito e colocado na localização X-Y apropriada na 

imagem. Uma imagem bidimensional é obtida; se o princípio da tomografia computadorizada 

for aplicado, aparece uma imagem em 3D. 
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Figura 2.5 - Componentes básicos da gama câmara (CHERRY et al., 2012). 

Em princípio, é necessário usar o máximo possível da radiação emitida para detecção e 

evitar a irradiação desnecessária do corpo; o detrimento da irradiação é expresso em termos 

de dose efetiva comprometida por unidade de atividade, E/A. Por esta razão, a escolha dos 

radionuclídeos é baseada no uso dos de meia-vida curta e emissão de elétrons de baixa energia 

e intensidade e raios gama abundantes, e que não são muito absorvidos dentro do corpo e 

situados no intervalo ideal de detecção de energia, de 100-600 keV. Os tipos de 

procedimentos diagnósticos mais usados são a Tomografia Computadorizada de Emissão de 

Fóton Único (SPECT-Single Photon Emission Computed Tomography) com radionuclídeos 

que decaem por transição isomérica, como 
99m

Tc,  e captura de elétrons como 
123

I. A 

Tomografia por emissão de Pósitrons (PET-Positron Emission Tomography) está associada à 

tomografia de raios X, PET/CT ou integrado à ressonância magnética, PET/RM. Os emissores 

de pósitrons utilizados para sistemas PET têm meia-vida curta e, por isso. o valor de E/A é 

baixo, embora eles emitam elétrons positivos, absorvidos dentro do corpo. O radionuclídeo 

mais usado é 
18

F (CHERRY et al., 2012). 

Os radionuclídeos em medicina nuclear diagnóstica devem ter baixa atividade, baixa 

energia, meia-vida curta e decair para um isótopo estável para serem práticos de utilizar na 

clínica, rapidamente eliminados pelos pacientes e não representar danos ambientais  (SAHA, 

2010). O equipamento deve ter alta sensibilidade a pequenas quantidades de radiação e a 

diferentes tipos de radionuclídeos. Os radionuclídeos ideais devem ser facilmente eliminados 
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pelo paciente logo após o estudo ter sido realizado, em um curto período de tempo que é uma 

função da meia-vida física do isótopo (𝑇1/2 =  𝑇1/2
𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎) e do sistema de excreção do paciente 

(𝑇𝑏 =  𝑇1/2
𝑏𝑖𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎). Este tempo de residência do radionuclídeo injetado ou ingerido no corpo 

humano é muito importante devido às doses absorvidas resultantes nos órgãos (SAHA, 2010). 

Este tempo é relacionado à meia-vida efetiva, definida na seguinte equação: 

1

𝑇𝑒𝑓

=  
1

𝑇𝑏

+ 
1

𝑇1/2

 (2.5) 

Os radionuclídeos usados em Medicina podem ser produzidos em reatores nucleares 

ou em aceleradores de partículas (SAHA, 2010). 

Tabela 2.1 - Algumas características de radionuclídeos utilizados em diagnóstico.             

Tipo Radio 

nuclídeo 

Obtenção 

RN: Reator Nuclear ou  

Cíclotron 

Meia-

vida 

Radiações emitidas E/A 

Adultos 
(mSv/MBq) 

Tipo Energia, 

(keV) 

Intensidade 

(%) 

SPECT 
67

Ga Cíclotron: 
67

Zn(p,n)
67

Ga  3,26 d e  

γ 

84-93 

91 - 393 

35 

87 

0,19 

81m
Kr Cíclotron: Gerador 

81
Rb 

(4.25 h). 
79

Br(,2n)
81

Rb 

12,8 s e  

X 

γ 

176-188 

12,6-14,1 

190,3 

32,1 

16,8 

67,1 

0,00004 

99m
Tc RN: Gerador 

99
Mo(2,75 d) 

98
Mo (n,γ) 

99
Mo ou fissão 

235
U 

6,007 h e  

X 

γ 

120-138 

18,3-20,7 

140,5 

11 

7,6 

89 

0,022 

111
In Cíclotron: 

111
Cd(p,n)

111
In 2,80 d e  

X 

γ 

145-219 

23-27 

171,3 e 245,4 

13,6 

3,2 

90,6 e 94 

0,041 

123
I Cíclotron: 

123
Te(p,n)

123
I 

 
13,2 h e  

X 

γ 

127-158 

27-32 

159 

3,36 

85,6 

83,3 

0,12 

131
I RN: 

130
Te (n,γ)

131
Te, 

decaimento β para 
131

I, ou 

fissão
 235

U 

8,02 d β
-
 

γ 

248-606 máx. 

364,5 

100 

81,6 

11 

201
Tl Cíclotron: 

203
Ta(d,4n)

201
Pb. CE

201
Tl 

3,04 d e  

X 

γ 

16-153 

12-82 

167,5 

51,8 

140 

10 

0,16 

PET 
11

C Cíclotron: 
14

N(p, )
11

C 20,4 min β
+
 

γ
±
 

960 máx. 

511 

100 

200 

0,024 

13
N Cíclotron: 

16
O (p,)

13
N; 

12
C (d,n)

13
N 

10 min β
+
 

γ
±
 

1198 máx. 

511 

99,8 

199,6 

0,0022 

15
O Cíclotron: 

14
N(d,n)

15
O; 

15
N(p,n)

15
O 

2,04 min β
+
 

γ
±
 

1735 máx. 

 511 

99,9 

199,7 

0,0011 

18
F Cíclotron: 

18
O(p,n)

18
F; 

20
Ne(d,)

18
F 

1,8289 h β
+
 

γ
±
 

634 máx. 

511 

96,9 

194 

0,03 

64
Cu RN: 

63
Cu(n,γ)

64
Cu 

Cíclotron: 
64

Zn(d,2p)
64

Cu 
12,70 h β

+
 

γ
±
 

653 máx. 

511 

56,9 

35,7 

0,12 

68
Ga Gerador 

68
Ge (270,83d) 

Cíclotron: 
66

Zn(,2n)
68

Ge 

67,8 min β
+
 

γ
±
 

1899 máx. 

511 

88 

178 

0,10 

82
Rb

 Gerador 
82

Sr (25 d)  

Cíclotron 
85

Rb((p,4n)
82

Sr 

1,265min β
+
 

γ
±
 

3381 máx.  

511 

96 

192 

0,0048 

Fonte: (BÉ, 2010; SAHAGIA, 2011; PORTAL LNHB). 
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Ainda do ponto de vista do diagnóstico objetiva-se a imagem do órgão de interesse ou 

conhecimento de sua função fisiológica. Emissores gama e decaindo por captura eletrônica ou 

transição isomérica sem conversão interna são os mais indicados (Tabela 2.1). A alta 

abundância na emissão de fótons na faixa de energia do efeito fotoelétrico, a meia vida 

compatível com os tempos de exame, a disponibilidade de um gerador e a versatilidade 

química fazem do 
99m

Tc, o mais usado na medicina nuclear diagnóstica (SAHA, 2000). 

Os radionuclídeo para uso terapêutico devem ter características adequadas de 

decaimento e reatividade bioquímica. Meia vida entre poucas horas e vários dias; partículas 

emitidas com transferência linear de energia (LET) e penetração apropriadas no tecido; alta 

pureza radionuclídica, e radioquímica, e alta atividade específica (Tabela 2.2). 

Os três tipos de radionuclídeos terapêuticos são os emissores β, os emissores α e os 

emissores de elétrons Auger. A proporção de radiação não penetrante para penetrante deve ser 

alta. O nuclídeo filho deve ser de meia-vida curta ou estável (QAIM, 2001). 

Tabela 2.2 - Algumas características de radionuclídeos utilizados para terapia 

Tipo Nuclídeo 
(meia-

vida) 

Obtenção 

RN: Reator Nuclear ou 

Cíclotron 

Tipo de 

radiação 

Energia, (keV); 

Intensidade. 

Alcance no 

tecido 

Max./Médio 
Emissor 

Alfa. 

211At 

(7,21 h) 
Cíclotron: 209Bi (,2n)211At  5868-7448; 100% 80 µm 

213Bi 
(45,6 min) 

Gerador: 225Ac (10 d) do 
decaimento do 237Np 

Cíclotron: 226Ra(p,2n)225Ac 

 
β 

5869; 2% 
987-1426; 97% 

70 µm 
2,5 mm 

212Bi 

(60,54min) 

Gerador: 212Pb (10,64h)  

decaimento natural do 232Th 
 
β  

6050-6090; 35,8% 

1527-2250; 64,2% 

80 µm 

4,0 mm 
223Ra 
(11,43 d) 

Decaimento do 235U nat. 
RN e Gerador 227Ac (21,7a) 

A.232Th(p,2p4n)227Ac 

B.232Th(p,2n)227Ac 

C.226Ra(n,γ)227Ra, β→227Ac 

 
β* 211Pb e 
207Tl 

5014-5872; 100% 
Média 470,9 e 492,5 

100 µm 
2,5mm 

Captura 

eletrônica 

125I 
(59,90 d) 

RN: 124Xe (n, γ) 125Xe, decai 
por CE para 125I 

Auger L 
Auger K 

3,7; 79,3% 
22,7-34,5; 33,9% 

Dez. de nm 
Cerca 47µm 

117mSn 

(13,6d) 

RN: 116Sn(n, γ)117mSn Conv. Int. 

elétrons 

127 keV 

152 keV 

210 µm 

290 µm 

Emissor 

beta puro 

32P 
(14,28 d) 

RN: 32S(n,p)32P β Max 1710 
média 695,5; 100% 

9,8 mm/ 
2,8 mm 

90Y 

(2,67 d) 

RN: 89Y(n,γ)90Y; ou fissão do 
235U: 
Gerador: 90Sr (28,15 a): 

β Max 2284, 

Média 939; 100% 

12 mm/ 

4,0 mm 

89Sr 
(50,65 d) 

RN: 88Sr (n, γ)89Sr ou fissão do 
235U 

β Max 1492, 
mean 584; 100% 

8 mm/ 
2,5 mm 

Emissores 

beta-

gama 

131I 

(8,023 d) 

RN: 130Te(n, γ)131Te, decai por 

β para 131I 

Fissão do 235U 

β Max 338-605, 

Media 97-192; 100% 

4mm/ 

0,8 mm 

153Sm 

(1,956 d) 

RN: 152Sm(n, γ) 153Sm β Max. 634-807 , Média 

200-263; 100% 

5 mm/ 

1,2 mm 
177Lu 
(6,734 d) 

RN: 176Lu (n, γ)177Lu ou 
176Yb(n, γ)177Yb, β → 177Lu 

β Max 175,8-497,1, 
Média 47-149; 100% 

1,6 mm/ 
0,7 mm 

186Re 

(3,775 d) 

RN: 185Re(n, γ)186Re β Max 939,4-1077, 

Média 309-362; 93,1% 

5,0mm/ 

1,7 mm 
188Re 

(16,98 h) 

RN: 187Re(n, γ)188Re ou 

Gerador: 
186W(n,γ)187W(n,γ)188W, β → 
188Re (69,4 d) 

β Max 1962-2118. 

Média 706-784;  

100% 

11 mm/ 

3,5 mm 

Fonte: (BÉ, 2010; SAHAGIA, 2011; PORTAL LNHB). 
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2.3 O papel da Metrologia. 

 

2.3.1 Recomendações internacionais e a situação brasileira 

 

Os radionuclídeos usados em Medicina Nuclear são artificialmente produzidos nos 

reatores nucleares e cíclotrons, e são utilizados como fontes abertas. Em um procedimento de 

diagnose em medicina nuclear é administrada uma atividade conhecida de radionuclídeo ao 

paciente o que implica em uma dose de radiação recebida por ele, em função do tipo e energia 

do radionuclídeo, biodistribuição, meia-vida etc. Nestes procedimentos os radionuclídeos 

escolhidos devem ser os que envolvam as menores doses absorvidas por unidade de atividade 

administrada. No caso de terapia, é necessário que a substância radioativa entregue ao órgão 

em tratamento uma alta dose por unidade de atividade administrada. 

Na medicina nuclear não tem sido possível estimar diretamente a dose absorvida 

usando detectores de radiação. A dose é avaliada em função de dados físicos e biológicos e 

por modelos matemáticos especialmente desenvolvidos para este fim. Entre os vários 

parâmetros utilizados para o cálculo de dose em um órgão estão a meia-vida, a atividade, a 

energia e a probabilidade de emissão da radiação do radionuclídeo administrado. Para avaliar 

a dose corretamente esses parâmetros devem entrar no cálculo com a maior exatidão possível. 

É neste contexto que entra a metrologia de radionuclídeos (IWAHARA, 2001). 

Exemplo impactante e de extremo interesse do papel da metrologia para a medicina 

nuclear foi apresentado na conferencia de Buenos Aires do ICRM (FENWICK et al., 2017) e 

descrita a seguir: “Para a administração terapêutica de radionuclídeos na Radioterapia 

Molecular (MRT-Molecular Radiotherapy), a medula, o fígado ou rins são os órgãos comuns 

em risco que podem apresentar toxicidade e, portanto, podem ser um fator limitante na 

administração de atividade total a um paciente. A quantificação pela imagem PET ou SPECT 

é necessária para prever e determinar a distribuição da atividade nestes órgãos. Atualmente, a 

atividade administrada para obter um determinado resultado terapêutico é baseada em valores 

fixos, ou calculada usando a área de superfície do corpo do paciente ou seu peso sem 

considerar a biocinética individual do paciente. A determinação precisa da dose absorvida 

para MRT requer imagens quantitativas de distribuições dos radiofármacos. Os desafios para 

a dosimetria MRT, portanto, estão em determinar com precisão a absorção após a injeção do 

radiofármaco. Isso pode ser feito facilmente de forma qualitativa para muitos radionuclídeos 

com o uso de imagens SPECT ou PET, sendo que essa imagem geralmente faz parte do 

procedimento terapêutico. A tradução desta informação qualitativa em uma distribuição 
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precisa de radioatividade dentro do paciente, porém, é repleta de dificuldades e a ligação a 

padrões primários de radioatividade é questionável na melhor das hipóteses. Embora muitos 

INM possam padronizar uma série de radionuclídeos médicos com alto grau de exatidão, a 

transferência desses padrões em situações clinicamente relevantes não está tão bem definida 

quanto na Radioterapia por feixe externo (EBRT-External Beam Radiotherapy). Os INM têm 

uma vasta experiência em fornecer calibração e rastreabilidade para medições de dosimetria 

em EBRT e, portanto, podem ter um enorme impacto ao fornecer o mesmo em MRT. O 

benefício desta abordagem é demonstrado pelo desenvolvimento recente de um padrão 

primário para a dose absorvida de soluções de radionuclídeos não selados (BILLAS et al., 

2016), o que cria o primeiro elo na cadeia de rastreabilidade para a dosimetria em MRT”. 

Em IWAHARA (2001) apresenta-se uma descrição clara e rica em detalhes sobre a 

importância e atuação da metrologia na medicina nuclear; o estado da arte na época, desde 

uma descrição histórica, iniciando com os níveis de referência diagnóstica, passando pela 

motivação para os programas de garantia da qualidade no mundo, princípios da 

rastreabilidade estabelecidos em Arranjos de Reconhecimento Mutuo do BIPM, graus de 

equivalência metrológica no controle de qualidade dos medidores de atividade (teoria e 

experimental), padronização de 
131

I, 
99m

Tc e 
123

I, além de intercomparações com estes 

radionuclídeos e outros. Portanto, somente descrições resumidas, atualizações pontuais ou 

informações específicas serão acrescentadas aqui, ficando aquela tese como referência maior 

para este trabalho. 

A melhoria da medição de atividade na administração de radiofármacos a pacientes na 

área médica é uma das tarefas de um laboratório de Metrologia de Radionuclídeos. As 

ferramentas para este fim são; ser capaz de quantificar o desempenho dos laboratórios que 

executam essas medições e identificar as fontes de incertezas que influenciam os resultados. 

Isso pode ser alcançado de maneira mais eficaz por meio de comparações e testes de 

desempenho (ZIMMERMAN, 2006). 

Muitas comparações foram organizadas em países onde práticas de medicina nuclear 

são rotineiras. Várias destas comparações são reportadas até o ano 2000. A maioria delas teve 

origem a partir da orientação do ICRM aos Institutos Nacionais de Metrologia - INM, para 

que auxiliassem hospitais e clínicas na solução de algumas dificuldades relacionadas com os 

ativímetros ou medidores da atividade. O ICRM recomendou que os INM organizassem 

programas de comparações envolvendo os medidores de atividade em operação rotineira nos 

hospitais a fim de avaliar o seu desempenho (IWAHARA, 2001). 
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A sistematização de programas de comparação em medicina nuclear foi intensificada a 

partir desta orientação do ICRM aos Institutos Nacionais de Metrologia – INM, como pode 

ser verificado na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 – Programas de comparação. 

Ano País INM 

1970 EUA NIST/NEI 

1980 Argentina CNEA 

1981 Inglaterra NPL 

1981 Hungria OMH 

1983 Alemanha PTB 

1994 Canadá NRCC 

1996 Romênia IFIN-HH 

1997 Brasil LNMRI 

 

O National Institute of Standards and Technology, NIST/USA há quase uma década 

antes, já iniciara seu programa de rastreabilidade de medição de atividade (GOLAS, 1998). 

Uma relação de programas e publicações no período 2000-2006 foi revisada em (IWAHARA, 

2001) e (ZIMMERMAN e JUDGE, 2007). A principal conclusão foi a de que com a 

sequência das participações nas comparações, as instituições melhoravam seu desempenho em 

relação à referência (ZIMMERMAN e JUDGE, 2007).  

A recomendação do ICRM historicamente foi a origem dos programas de garantia da 

qualidade existente no mundo inteiro (WOODS, 1979). 

No Brasil, segundo dados da CNEN (PORTAL CNEN, 2018) em janeiro 2018 havia 

437 Serviços de Medicina Nuclear (SMN), sendo 52,9 % na região Sudeste; 16% na região 

Sul; 14,6% na região nordeste; 10,8% na região Centro-oeste e 5,7% na região Norte. O 

Centro de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (USP-FMUSP), por exemplo, aparece no site da CNEN com a 

distribuição de consumo de radionuclídeos mostrada na Tabela 2.4. (Portal CNEN, 2017). 

 

Tabela 2.4 - Consumo semanal de radionuclídeos pela USP-FMUSP. 

Radioisótopo 
51

Cr 
18

F 
67

Ga 
131

I 
111

In 
177

Lu 
223

Ra 
153

Sm 
99m

Tc 
201

Tl 
90

Y 

Quantidade (MBq) 37 92500 3700 3700 1110 7400 444 9250 185000 740 1110 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&sa=N&tbm=bks&q=inauthor:%22National+Institute+of+Standards+and+Technology+(U.S.)%22&ved=2ahUKEwiToOK03IfgAhXRGbkGHaGhBXM4ChD0CDAKegQIChAE&biw=1280&bih=950
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A maioria desses radionuclídeos é importada ou preparada pelo Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN) de São Paulo, que os distribui aos usuários. A 

produção do IPEN iniciou-se em 1959 com o 
131

I no Reator nuclear IEA-R1, viabilizando a 

medicina nuclear no Brasil, com a produção atual de várias substâncias marcadas com 

radionuclídeos, a diversificação na produção de radioisótopos em acelerador cíclotron, a 

produção e distribuição de geradores de 
99

Mo-
99m

Tc e o desenvolvimento de novos 

radiofármacos. Além disso, o IPEN fornece fios de 
192

Ir e sementes de 
125

I, ambos utilizados 

em tratamentos oncológicos, por meio de procedimentos de braquiterapia. O Instituto de 

Energia Nuclear (IEN/CNEN) do Rio de Janeiro tem em seu portfólio de produção FDG-
18

F, 

123
I ultrapuro e metaiodobenzilguanidina marcada com 

123
I; o CDTN, em Belo Horizonte, 

produz o FDG-
18

F e Na
18

F; e o CRCN-NE, em Recife, produz somente o FDG-
18

F. Para os 

próximos anos, o Brasil poderá registrar grandes avanços na produção de radiofármacos, com 

a implantação do Reator Multipropósito Brasileiro (PORTAL CNEN, 2018). 

A necessidade de produção de radionuclídeos de meia-vida menor do que duas horas 

mais próximo dos locais de sua utilização, fez aprovar a Emenda Constitucional nº 49 de 

08/02/2006 que excluiu do monopólio da União a produção e comercialização desses 

radionuclídeos. Isso permitiu a entrada em operação de cíclotrons de empresas privadas para a 

produção de radionuclídeos como o 
18

F elemento radioativo usado no radiofármaco FDG, 

utilizado no diagnóstico PET/CT FDG
18

F exame de imagem diagnóstico usado para avaliar a 

presença de lesões pela elevada captação da molécula de glicose e diversas indicações 

oncológicas e também não oncológicas como detecção de sítios de inflamação ou infecção, 

neurologia e cardiologia. 

O LNMRI, que vem a ser o Instituto Nacional de Metrologia brasileiro designado pelo 

INMETRO para Radiações Ionizantes implantou e vem conduzindo o programa de garantia 

da qualidade para as medições de atividade de radionuclídeos utilizados na medicina nuclear. 

Iniciou-se assim a obtenção de dados do desempenho dos medidores de atividade 

rotineiramente usados nos CPR e SMN brasileiros, a exemplo do que é feito em outros países. 

A atividade do radionuclídeo é medida no CPR antes do envio ao SMN, mas deve ser 

medido também na clínica, visto que várias operações, como síntese em muitos casos, 

fracionamento, administração com seringa, são realizadas pela equipe hospitalar envolvida.  

A qualidade do procedimento de diagnóstico ou terapia é fortemente influenciada pela 

administração da atividade correta ao paciente, tal como prescrito pelo médico além da 

qualidade farmacêutica do produto. 
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No que diz respeito à medição da atividade na medicina nuclear, é importante que a 

garantia de qualidade abranja pelo menos os seguintes pontos (AIEA, 2006): 

a) Aceitação, comissionamento e controle de qualidade do equipamentos e software;  

b) Controle de qualidade de radiofármacos, geradores de radionuclídeos e outras fontes de 

radionuclídeos não seladas; 

c) Medições dos parâmetros físicos de todos os equipamentos no momento da colocação em 

serviço e periodicamente a partir de então; 

d) Verificação dos fatores químicos e físicos apropriados (por exemplo, quantidade de 

radioatividade, composição radiofarmacêutica) utilizados no diagnóstico e tratamento do 

paciente; 

e) Revisão dos procedimentos, levando em consideração os fatores clínicos que podem 

influenciar os resultados; 

f) Registros escritos de procedimentos e resultados relevantes; 

g) Verificação da calibração apropriada e condições de operação do calibrador de atividade 

de radionuclídeos; 

h) Verificação da qualidade dos específicos radiofármacos preparados; 

i) Relatórios das atividades desenvolvidas na clínica; 

j) Treinamento e educação continuada do pessoal técnico; 

k) Auditoria clínica e comparação interlaboratorial; 

l) Resultado geral do serviço de medicina nuclear. 

A maioria dos pontos acima listados são exigências de Norma da CNEN ou 

Resoluções da ANVISA (CNEN, 2013; ANVISA, 2008). 

 

2.3.2 Laboratório de Metrologia de Radionuclídeo Padrão Primário. 

 

No atendimento às necessidades relativas às medições de atividade de radiofármacos 

em hospitais e clínicas, os Laboratórios de Metrologia de Radionuclídeo, enquanto entidades 

nacionais asseguram com a exatidão necessária a continuidade da cadeia de rastreabilidade 

metrológica do mais alto nível internacional até as unidades de medicina nuclear. Nesta tarefa, 

lidam com a atual quantidade de radionuclídeos utilizada para a sua produção, o número de 

novos radionuclídeos com propriedades adequadas introduzidas no seu uso, os requisitos de 

qualidade que dependem de uma precisa determinação da sua atividade e o conhecimento de 

suas características nucleares.  
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2.3.2.1 Rastreabilidade na medição de atividade 

 

Para assegurar a rastreabilidade na medição da atividade, os laboratórios nacionais de 

metrologia devem ser rastreados a uma rede dos laboratórios padrão primários reconhecidos 

internacionalmente, como NIST-National Institute of Standards and Technology, LNHB-

Laboratoire National Henri Becquerel, NPL-National Physical Laboratory, PTB-

Physikalisch-Technische Bundesanstalt etc. que lhes transfere a unidade de atividade, 

Becquerel. No entanto, um laboratório nacional, reconhecido em nível internacional, por 

demonstrar a equivalência de seus padrões ao Sistema Internacional (SI), pode resolver 

completamente esta tarefa. O LNMRI cumpre a tarefa de padronização da grandeza atividade. 

A cadeia de equivalência e rastreabilidade estabelecida na medição da atividade, do 

Sistema Internacional (SI), assegurada pelo BIPM através de laboratórios primários de 

medição disseminam os padrões para os laboratórios de calibração, ensaios e usuários finais, 

neste caso, os serviços de medicina nuclear. Para cumprir suas funções, um laboratório de 

padronização primária deve configurar as instalações para a padronização absoluta dos 

radionuclídeos, demonstrar sua equivalência internacional e garantir a rastreabilidade para os 

níveis mais baixos. 

Segundo o Vocabulário Internacional de Metrologia um procedimento de medição 

primário é um procedimento de medição de referência utilizado para obter um resultado de 

medição sem relação com um padrão da grandeza de mesma natureza. (INMETRO, 2012). 

 

2.3.2.2 Padronização da atividade. 

 

A metrologia de radionuclídeos elabora métodos de padronização que levam em conta 

uma variabilidade de esquemas de decaimento além de não poder estabelecer um padrão 

estável como em outros ramos devido ao decaimento radioativo. Para padronização absoluta 

necessita-se detectar as radiações emitidas pela fonte radioativa e um método que relacione 

adequadamente a taxa de contagem e a atividade da fonte, que pode ser expresso por: 

𝑁 = 𝜀𝑠𝐴 = 𝜀𝑠𝑁0, onde (2.6) 

N é a taxa de contagem; ε é a eficiência de detecção do sistema; s, ou (I, p) é a 

intensidade da radiação detectada e A, ou (N0) é a atividade da fonte (SAHAGIA, 2011). 

Padronizar significa determinar ε, ou encontrar um método para eliminá-la da relação (2.6). 
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2.3.2.2.1 Métodos baséados ém géométria 4π 

 

Utilizam um sistema de detecção quantitativa das radiações emitidas pela fonte, usadas 

para medição, com eficiência praticamente ε=1. O método mais conhecido e utilizado é o 

contador proporcional 4π ou 4πPC (IWAHARA, 1979). O método de cintilação líquida
 
(DA 

CRUZ, 2013) é aplicável às soluções ou gases radioativos, que são dissolvidos em um 

cintilador líquido. É aplicável a emissores alfa puros, para os quais ε = 1 e emissores beta 

puros de alta energia. O método de cintilação líquida
 
CIEMAT/NIST

 
(DA CRUZ, 2013) 

consiste no uso de um contador de cintilação líquida com duas fotomultiplicadoras em 

coincidência, a fim de diminuir a influência da radiação de fundo; podem ser usados em 

contadores comerciais. O método da razão entre as contagens de coincidências tripla e dupla
 

(TDCR-Triple-to-Double Coincidence Ratio) faz uso de uma montagem especial na qual a 

célula de contagens utiliza três fotomultiplicadoras conectadas em coincidências duplas e 

triplas (DA CRUZ, 2013). 

 

2.3.2.2.2 Métodos de coincidência 

 

A medição da atividade pelo método de contagem de coincidências envolve o registro 

de taxas de emissão individuais de duas radiações simultâneas da mesma divisão nuclear, em 

cada um dos dois canais de detectores, juntamente com a taxa de coincidência, no tempo, 

entre elas, desde que a segunda radiação não venha de uma interação da primeira radiação 

fora do átomo que decai (MANN et al, 1991). O método de coincidência é estendido aos 

radionuclídeos que decaem por captura eletrônica e emissores betas puro com o uso de um 

traçador. Outro método aplicado é a contagem de pico soma. Baseia-se no método clássico de 

coincidência e usa somente um detector, podendo usar dois para geometria 4π. Sua 

simplicidade e rapidez o transformaram em um método eficaz de medição de atividade para 

radioisótopos emissores gama e raios X (OLIVEIRA, 2012; LINS DA SILVA, 2017). Por 

fim, o método de Anti-Coincidência pode ser descrito de maneira simples como uma 

configuração de coincidência clássica em que o canal de coincidência foi modificado de tal 

forma que somente eventos γ não correlacionados são registrados. A contagem de Anti-

Coincidência foi melhorada com a adoção da técnica em tempo real usando um circuito de 

tempo morto extensível (BOBIN, 2007; da SILVA, 2008). 

 



31 

 

2.3.2.2.3 Padronização do 90Y 

 

Radiofármacos a base de 
90

Y têm sido produzidos nos últimos anos face ao uso de 

meios químicos, como as microesferas, e a marcação deste radionuclídeo para os agentes 

DOTA-TOC e DOTA-TATE para o tratamento de tumores neuroendócrinos metastáticos 

(FENWICK, et al. 2014). O 
90

Y decai praticamente por 100% de emissão β
-
 para o estado 

fundamental do 
90

Zr, com meia-vida 2,6684 (13) dia e energia beta máxima 2279,8 (17) keV 

(Bé et al. 2006). Devido à produção de pares internos dentro de 
90

Zr, pósitrons também são 

emitidos com uma abundância de 31,86 (47) x 10
-6

 (Selwyn et al., 2007) que permite obter 

imagens PET, ou imagens de bremsstrahlung usando SPECT ou câmeras planares. A radiação 

bremsstrahlung é emitida em uma faixa continua de zero até à energia cinética máxima da 

partícula β. Baseados nesta emissão são quantificados atividades de radionuclídeos emissores 

beta em câmara de ionização, pela corrente gerada. Esta pode ser usada para localizar a 

atividade e subsequente distribuição da dose, uma vez administrada a um paciente (RONG, 

2013). Devido à baixa probabilidade de emissão dos pósitrons e a dificuldade em quantificar 

imagens de bremsstrahlung o 
90

Y não seria considerado ideal a para a utilização de dosimetria 

por imagem. No entanto, devido à sua energia beta, meia-vida curta e propriedades químicas, 

demonstrou ser altamente eficaz no tratamento de tumores no fígado, tumores 

neuroendócrinos e artrite reumatoide (através da sinovectomia do joelho), sem causar dose 

excessiva ao tecido saudável adjacente (FENWICK, et al. 2014). 

A medição exata da atividade de 
90

Y permite comparar os resultados do tratamento e 

os cálculos de dose teórica com medições de dose experimental. Faz-se necessária por toda 

sua importância e utilização rotineira em hospitais no Brasil, a padronização do 
90

Y e 

consequente retenção do fator de calibração no sistema de Referência para medição de 

atividade do LNMRI. A atividade de 
90

Y é determinada usando ambos os métodos de ensaios 

não destrutivos ou destrutivos. Um ensaio não destrutivo amplamente aceito de medição de 

90
Y utiliza câmaras de ionização reentrantes ou ativímetros para detectar o bremsstrahlung. 

Problemas com a instabilidade dos ativímetros na medição de emissores beta podem ser 

superados usando fontes calibradas e condições estáveis de medição (AMIOT et al., 2014).  
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2.3.3 A equivalência internacional e os Padrões primários de atividade.  

 

2.3.3.1 Equivalência internacional  

 

Mundialmente a Metrologia é coordenada pelo Comitê Internacional de Pesos e 

Medidas (CIPM) através dos Comitês Consultivos (Erro! Fonte de referência não 

ncontrada.). A Metrologia de Radionuclídeos está alocada no Comité Consultivo para 

Radiação Ionizante (CCRI). O CCRI é dividido em três seções.  

Seção I: Raios X e gama, partículas carregadas. 

Seção II: Medição de radionuclídeos 

Seção III: Medições de nêutrons 

A Seção II, Medição de Radionuclídeos coordena a Metrologia de Radionuclídeos.  

O BIPM (PORTAL BIPM, 2018a) tem a custódia dos padrões internacionais. A 

equivalência dos padrões primários é assegurada neste nível por métodos absolutos de 

padronização. No nível regional, Regional Metrology Organizations (RMO) são associações 

regionais operacionais de institutos nacionais de metrologia. São em número de seis (África, 

Ásia-pacífico, Euro-Ásia, Europa, Golfo e Américas). A conexão entre o BIPM e as RMO é 

assegurada pelo Joint Committee of the Regional Metrology Organizations and the BIPM 

(JCRB). O CIPM-MRA – Mutual Recognition Arrangement define o reconhecimento dos 

certificados de calibração e medição emitidos pelos Institutos Nacionais de Metrologia. Por 

exemplo, o Brasil faz parte do CIPM-MRA. O documento contém quatro anexos: Anexo A - 

Lista de signatários, onde o signatário do Brasil é o Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO); Anexo B - Key Comparison Database (KCDB) por 

Instituto; Anexo C- Calibração e Capacidades de medição (CMC); Anexo D - Base de dados 

de comparação chave. A condição para a aplicabilidade do CIPM-MRA pelos países 

signatários é a demonstração da equivalência dos padrões primários ou da rastreabilidade para 

os primários, no caso de um padrão secundário, como apresentado na Figura 2.1. A 

equivalência é demonstrada apenas pela participação em comparações internacionais. O 

LNMRI participa de comparações internacionais desde 1985. O KCDB, Anexo B do CIPM-

MRA, pode ser encontrada na página específica do BIPM (PORTAL BIPM, 2017c). Os 

participantes no CIPM-MRA são os Institutos Nacionais de Metrologia (INM), mas para as 

áreas especializadas de Metrologia como as radiações ionizantes, os participantes podem ser 

os Institutos Designados. No Brasil, de acordo com o Termo de Designação publicado no 
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DOU nº 128 Seção 3 pagina 124 em 07 de julho de 2008 entre o INMETRO e o IRD, foi 

estabelecido que LNMRI assumisse a responsabilidade pela padronização de referência 

nacional das radiações ionizantes, pela disseminação das suas respectivas unidades de medida. 

O IRD é membro do Comitê Consultivo Secção II, CCRI(II) desde 2001 e do Comitê 

Internacional de Metrologia de Radionuclídeos (ICRM) desde 1983. 

A equivalência de medições é estabelecida por comparações-chave entre institutos 

nacionais de metrologia de uma dada região. O CCRI (II) também pode aprovar comparações 

suplementares, iniciadas por outras organizações, a serem utilizadas para o estabelecimento da 

equivalência das medições (ZIMMERMAN et al 2008). Métodos relativos podem ser 

utilizados neste nível, a fim de ampliar a aplicabilidade do Anexo C do CIPM-MRA.  

As comparações são classificadas nas seguintes categorias: 

1. Comparação tipo “CCRI (II)-K2. Radionuclídeo". São organizados em escala mundial. 

Um único lote de solução radioativa é usado para a preparação de todas as amostras que 

são enviadas aos participantes, que medem e enviam ao BIPM o formulário de relatório 

preenchido, contendo os resultados. Os relatórios são avaliados no BIPM e os relatórios 

preliminares (draft A) são elaborados. O relatório (draft B) é então submetido à aprovação 

do CCRI (II) e publicado. O LNMRI está registrado com este tipo de comparação no 

KCDB com os radionuclídeos: 
109

Cd, 
125

I (1988 e 2004), 
75

Se, 
169

Yb, 
152

Eu, 
166m

Ho, 
88

Y, 

58
Co, 

89
Sr, 

192
Ir, 

65
Zn, 

32
P, 

204
Tl, 

241
Am, 

55
Fe, 

124
Sb, 

177
Lu, 

59
Fe, 

68
Ge/

68
Ga. 

2. Comparações tipo "BIPM.RI (II)-K1.Radionuclideo". O BIPM dispõe de duas câmaras de 

ionização reentrantes tipo poço (Figura 2.3), CENTRONIC IG11/20A, como base para a 

criação do Sistema de Referência Internacional - SIR, para emissores de raios gama 

(RATEL, 2007). A comparação chave é realizada pela preparação individual e certificação 

de uma ampola com solução padrão pelo laboratório participante, que é então enviada 

para o BIPM com o formulário preenchido de comparação. É medido no BIPM e os dois 

resultados são comparados. O LNMRI é registrado para comparações chave no SIR/BIPM 

com os radionuclídeos: 
60

Co, 
134

Cs, 
57

Co, 
152

Eu, 
133

Ba, 
139

Ce, 
131

I, 
192

Ir, 
51

Cr, 
134

Cs 

3. Comparações Suplementares Tipo "EURAMET.RI (II)-S5.Radionuclideo". Essas 

comparações são realizadas como Decay Data Evaluation Projects-DDEP, medindo as 

intensidades de emissão para raios X e gama. 

4. "IAEA-CCRI (II). Radionuclídeo”. Estas comparações são organizadas no âmbito da 

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) - Projetos de Pesquisa Coordenados 

(CRP) e são aprovadas pelo CCRI (II); eles se referem a tipos especiais de amostras e 
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métodos relativos são aceitos. O LNMRI é registrado como "CCRI (II) -S6.Radionuclide", 

para os radionuclídeos 
57

Co e 
131

I, de interesse em medicina nuclear. 

A Unidade de Atividade SI (becquerel) é estabelecida individualmente para cada 

radionuclídeo, após a avaliação do resultado da comparação chave, que é expresso como Key 

Comparison Reference Value - KCRV. O KCRV e sua incerteza são aprovados pelo CCRI 

(II) e podem ser modificados no tempo, após a acumulação de novos resultados para o 

respectivo radionuclídeo. Quando ambos os resultados da comparação são registrados para os 

emissores gama tanto do SIR-BIPM.RI (II)-K1.Radionuclideo quanto do CCRI (II)-

K2.Radionuclídeo fica estabelecido um vínculo entre os dois tipos de comparações, através da 

medição na câmara de ionização BIPM das ampolas enviadas para a comparação K2. O 

vínculo entre as comparações é estabelecido porque os laboratórios que organizam as 

comparações enviam uma ou duas ampolas ao SIR. Então desta forma, quando o valor de 

referência é estabelecido como a média dos valores válidos, estas ampolas já foram medidas 

na Câmara de Ionização do BIPM, e pode-se estabelecer o vínculo com as submissões ao SIR 

dos resultados dos outros laboratórios. É calculada uma matriz de equivalência, de onde se 

relata e compara duas quantidades principais, a saber: diferença entre o resultado individual e 

KCRV, (Di) e sua incerteza (Ui), para um fator de abrangência k = 2. A proporção dessas 

quantidades é a medida do grau de equivalência. O relatório do CCRI (II) aprovado (Draft B) 

é publicado na KCDB e em Metrologia, Edição do Suplemento Técnico. O intervalo de 

validade é adotado por consenso (WOODS et al., 2000).  

Uma das primeiras participações do LNMRI em uma comparação internacional foi 

na padronização do 
125

I organizada pelo BIPM, no ano de 1988, e motivada pela 

importância desse radionuclídeo na medicina nuclear (baixa energia de emissão de fótons 

resultando baixa irradiação do paciente sendo usado para o estudo de órgãos sensíveis 

como rins ou glândulas) e às dificuldades experimentadas na sua calibração com câmaras 

de ionização por emitir fótons de baixa energia (IWAHARA et al, 1988). 

A Figura 2.6 exemplifica a análise do resultado do LNMRI na comparação chave 

CCRI (II) -K2.Ge-68, 2014. Comparação internacional da medição da concentração de 

atividade de 
68

Ge de uma solução de 
68

Ge+
68

Ga, um valor por instituição designada. (CESNA 

et al.2018).  
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Figura 2.6 - Concentração de atividade de 
68

Ge (CESNA et al.2018).  

As barras de incerteza correspondem à incerteza padrão combinada no valor de cada 

resultado. A linha sólida representa o valor de referência proposto da comparação (KCRV) de 

621,7 kBq·g
-1

 e as linhas tracejadas representam a incerteza padrão combinada de 1,1 kBq.g-
1
 

no KCRV. O Valor do LNMRI = 622,247 kBq/g; Di = 0,7 kBq/g; Ui = 6,5 kBq/g. Portanto o 

resultado do LNMRI não só foi levado em consideração no cálculo do KCRV, como foi o 

único dentro da incerteza combinada do KCRV, de 1,1 kBq/g, corroborando a excelência de 

seus resultados.  

 

2.3.3.2 O Sistema de Gestão da Qualidade.  

 

O documento: “Joint statement by CIPM and ILAC on the roles and responsibilities of 

national metrology institutes and recognized national accreditation bodies” celebra um 

acordo internacional para o uso prático dos resultados obtidos pelos Institutos Nacionais de 

Metrologia (NMI) em garantia da cadeia de rastreabilidade e reconhecimento das medições e 

certificados. No nível do Inter-American Metrology System (SIM), a implantação e 

operacionalização do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) são aprovadas pelo Comité 

Técnico - Qualidade do SIM (KARAM, 2007).  
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Ao nível do CIPM - MRA, a declaração é praticamente aplicada pelo uso do Anexo C 

dos arquivos CIPM-MRA, Calibration and Measurement Capability - CMC. A aprovação e 

publicação de CMC para uma INM é o resultado de dois tipos de componentes de avaliação 

para o reconhecimento internacional: 1- Aprovação da equivalência internacional para padrão 

primário e de rastreabilidade para padrões secundários; 2- Implantação do SGQ e 

reconhecimento pela RMO, no Comitê Técnico da Qualidade (CT-Q). 

1. Aprovação de equivalência e rastreabilidade. No momento o LNMRI, membro do SIM, 

está submetendo mais 20 linhas de CMC ao BIPM. Elas entram em sequência com as 

antigas e são consideradas novas, por isto entram em vermelho. As linhas foram 

submetidas ao SIM. Os Laboratórios do SIM fizeram questionamentos e o LNMRI 

respondeu às questões. Laboratórios de outras RMO também fazem questionamentos a 

serem respondidos pelo LNMRI via SIM. Se tudo estiver correto, as novas linhas de CMC 

são publicadas no KCDB. 

2. Implantação e aprovação do SGQ. É aplicada a norma ISO/IEC 17025: "Requisitos gerais 

para a competência dos laboratórios de teste e calibração" (ABNT, 2017). Uma 

documentação completa e sua implementação são apresentadas nas reuniões anuais do 

SIM, no CT-Q. Os especialistas técnicos avaliam os documentos e após a primeira 

aprovação, o SGQ é reconfirmado anualmente por auditoria interna do LNMRI, e a cada 5 

anos por auditoria internacional peer review process. Esta é uma condição prévia para 

manter os CMC publicados no Anexo C do MRA. O SEMRA/LNMRI/IRD tem 96 

arquivos de CMC, padrões radioativos, que passaram por peer review process. O SGQ foi 

aprovado em 2004 e revisado em 2009, 2014 e nova revisão prevista para 2019. Todos os 

CMC foram aprovados pelo JCRB e publicados no CIPM-MRA, Anexo C (PORTAL 

BIPM, 2017d) . 

 

2.3.4 O Laboratório de Metrologia de Radionuclídeos na Medicina Nuclear.  

 

O laboratório de metrologia, estando mais alto na cadeia metrológica pode assegurar a 

rastreabilidade até o usuário final, provendo padrões radioativos a serem utilizados nesta 

cadeia pela calibração ou verificação metrológica dos ativímetros ou pela organização de 

comparações nacionais e testes de proficiência (ZIMMERMAN et JUDGE, 2007).  

O processo de calibração é restrito geralmente a três áreas. A primeira diz respeito a 

uma série de testes que avaliam a unidade de calibração. Em segundo lugar, um bom controle 

da qualidade deve ser efetuado para garantir que as medições produzidas pelo sistema sejam 
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exatas e precisas. Finalmente deve-se estar ciente das condições operacionais e dos requisitos 

necessários à medição da amostra. 

O teste mais significativo, reconhecido como relevante na avaliação da capacidade de 

um laboratório realizar medições, é a participação em testes de proficiência. Mesmo quando 

os fatores de calibração dos ativímetros estão corretos, a medição em um hospital vai 

depender da habilidade do pessoal operacional. Pessoas não experientes poderão escolher 

valores de fatores de calibração errados, fazer leituras erradas e calcular a atividade no tempo 

errado. A experiência prática de chegar-se ao SMN e ouvir reclamações do tipo “há algum 

problema com o equipamento por que não estamos tendo imagem” que era na verdade 

medições 30 a 40% superior ao valor de referência do radionuclídeo mostrava haver mais 

dificuldades de medição com resultados insatisfatórios em testes de proficiência do que 

equipamento calibrado errado. Embora este fato também acontecesse. Por esta razão, em 

muitos países, a participação em testes de proficiência é obrigatória. A partir destas 

conclusões, os INM iniciaram programas como os do National Institute for Standards and 

Technology/Nuclear Energy Institute, dos Estados Unidos da América (NIST/NEI-EUA) para 

avaliação de desempenho de medições e para entender quais explicações para resultados não 

conformes (GOLAS, 1998). 

Este trabalho, alternativa para prover rastreabilidade aos CPR e SMN se insere no 

esforço do programa implantado por IWAHARA, (2001), seguido em DOS SANTOS, (2003). 

 

2.3.5 A Metrologia e o processo regulatório 

  

A Metrologia se desenvolve por seu caráter científico e se propaga por seu caráter de 

assistência ao usuário. Não se fundamenta em ações regulatórias, embora seja o principal 

suporte a estas ações em face da comprovação técnica decisiva da metodologia que emprega. 

É com base nestas características que as normas e regulamentos balizam seus limites. O grau 

de equivalência das medições, fundamental para as relações comerciais internacionais, tem 

por base os institutos nacionais de metrologia e o BIPM (WOODS et al., 2000).  

A legislação referente ao controle de qualidade na medição de atividade de 

radionuclídeos usando ativímetros em medicina nuclear no mundo tem por base guias, 

protocolos e procedimentos desenvolvidos ou adotados por institutos de metrologia nacionais. 

Na Espanha, por exemplo, foi lançado pelo Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas – CIEMAT, um protocolo complementando o Protocolo 
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Nacional para Controle de Qualidade em Instrumentação de Medicina Nuclear, dentro da 

legislação que regula a prática da Medicina Nuclear no país (CIEMAT, 2003). 

Na França o controle dos ativímetros é regulamentado por decisão da ANSM “Agence 

Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé,”publicada no Jornal oficial dia 

25 novembro de 2008 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019907487). 

A definição e os controles dados nessa decisão são baseados no “Guide d’utilisation et de 

contrôle de qualité des activimètres” (versão única em francês), um documento que foi escrito 

graças à uma colaboração entre o Laboratoire National Henri Becquerel - LNHB, a Sociedade 

Francesa de Radiofarmácia e a Sociedade Francesa de Física Médica (LNHB, 2006). 

No guia britânico “A National Measurement Good Practice Guide No. 93”, consta que 

medições precisas e sua rastreabilidade aos padrões primários, juntamente com um programa 

documentado de garantia de qualidade, são requisitos dos Regulamentos de Radiação 

Ionizante e das Normas de Radiações Ionizantes para Exposições Médicas (NPL, 2006). 

Publicado nos Estados Unidos documento para seleção, uso, calibração e garantia de 

qualidade dos calibradores de radionuclídeos em medicina nuclear limitado àqueles que 

incorporam câmaras de ionização tipo poço pressurizadas para medir a atividade de 

radionuclídeos emissores de raios X e gama, fótons de aniquilação de 511 keV e emissores 

beta de média a alta energia. (AAPM, 2012). 

Outros documentos apresentam uma visão mais ampla da proteção e controle de 

qualidade para além da medição de atividade com ativímetros, mas englobando-a. É o caso do 

Guia Australiano que se aplica a indivíduos e a centros nos quais procedimentos de medicina 

nuclear são realizados para fins diagnósticos e terapêuticos. Os conselhos e orientações não 

são obrigatórios, mas recomendados para que as boas práticas sejam utilizadas no interesse de 

reduzir os riscos da exposição à radiação (ARPANSA, 2008). As Normas implantadas pela 

Nuclear Regulatory Commission (NRC) americana foram interpretadas e descrita em um guia 

para trabalhadores em medicina nuclear diagnóstica (SIEGEL, 2003). De maneira geral as 

normas editadas pela NRC são simples, rígidas e com seus limites de aplicação bem delineados.  

No Brasil, a cadeia da pesquisa e produção do radiofármacos até a administração ao 

paciente é regulada pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que por 

resoluções de sua Diretoria Colegiada estabelece a regulamentação para instalação e o 

funcionamento de Serviços de Medicina Nuclear "in vivo", a realização de Pesquisa Clínica, 

os requisitos mínimos que devem ser observados na fabricação de Radiofármacos e seu 

Registro (ANVISA, 2008; ANVISA, 2009a; e ANVISA, 2009b).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019907487
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Além disso, a CNEN inspeciona e limita as condições de início ou continuidade de 

operação de hospitais e clínicas que trabalham com medicina nuclear (CNEN, 2013). 

 

2.3.5.1 RDC ANVISA Nº 63 

 

A RDC 63 Estabelece os requisitos mínimos a serem observados na fabricação de 

radiofármacos, que deve cumprir com as Boas Práticas de Fabricação de Radiofármacos e 

também com os princípios básicos de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de Medicamentos. 

Aplica-se aos processos de fabricação na preparação de radiofármacos em radiofarmácias 

hospitalares; a preparação de radiofármacos em radiofarmácias centralizadas; a produção de 

radiofármacos por centros e institutos nucleares ou por indústrias fabricantes; e a preparação e 

produção de radiofármacos em centros de tomografia por emissão de pósitrons (PET). Refere-

se a radiofármacos prontos para o uso; componentes não-radioativos para marcação com um 

componente radioativo; e radionuclídeos, incluindo eluato de geradores de radionuclídeos. 

Destacam-se alguns trechos da Resolução que impactam diretamente neste trabalho. 

No CAPÍTULO II: Das Boas Práticas de Fabricação; na Seção II - Instalações e 

Equipamentos destacam-se os seguintes artigos: 

Art. 34. Deve ser elaborada uma lista dos equipamentos mais críticos (tais como 

balanças, estufas de despirogenização, calibradores de dose, filtros esterilizantes etc.), cujos 

erros na leitura ou funcionamento podem potencialmente causar prejuízo ao paciente que 

receberá o produto final. 

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

de verificados diariamente, ou antes, do início da produção. 

§ 2º Os resultados dos testes de verificação devem ser incluídos nos registros diários 

de produção. 

Art.35. Devem estar disponíveis equipamentos e dispositivos específicos para a 

medição da radioatividade, bem como os padrões de referência radioativa. 

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

ser contatada para a calibração do equipamento. 

§ 2º Quando não for possível contatar a Autoridade Nacional competente, podem ser 

utilizados métodos alternativos, como procedimentos documentados. 

A Autoridade Nacional a que se refere a RDC 63 é o INMETRO que delega 

competência nacional na área de Radiação Ionizante ao IRD. Na Metrologia dos 
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Radionuclídeos, utilizados na marcação dos Radiofármacos, os sistemas de referência que 

calibram os padrões nacionais são da competência do SEMRA/LNMRI/IRD. 

Portanto, todos os participantes da rede de medição da atividade de radiofármacos no 

Brasil (radiofarmácias industriais, centralizadas e hospitalares, laboratórios regionais de 

metrologia, serviços de calibração de ativímetros e serviços de medicina nuclear), podem 

contatar o SEMRA/LNMRI/IRD para orientação ou calibração de seus equipamentos.  

 

2.3.5.2 RDC ANVISA Nº 64 

 

A RDC 64 estabelece os requisitos mínimos para o registro de radiofármacos visando 

garantir a qualidade, segurança e eficácia destes medicamentos. Estabelece os critérios e a 

documentação necessária para a realização de ensaios clínicos e para o registro de 

radiofármacos prontos para o uso; componentes não radioativos para marcação com um 

componente radioativo; e radionuclídeos, incluindo eluato de geradores de radionuclídeos. 

Segundo destacado por ARAÚJO (2017), para o registro de Medicamentos 

Radiofármacos Novos ou Inovadores é necessário (PORTAL IPEN, 2018): 

I. Relatório de Ensaios Clínicos contendo estudos clínicos de fase I, II e III 

acompanhados de referências bibliográficas quando disponíveis. 

II. Relatório de Ensaios pré-clínicos: toxicidade aguda, subaguda e crônica, toxicidade 

reprodutiva, atividade mutagênica, potencial oncogênico de acordo com a legislação 

específica; 

Na Regulamentação para Ensaios Clínicos destacam-se ainda os documentos abaixo; 

A. RDC 9 de 02/2015 ANVISA: Regulamento para realização de pesquisa clínica. 

B. Resolução 251 de 05.08.1997 do CNS - Normas de pesquisa envolvendo seres 

humanos para a área temática de pesquisa com novos fármacos, medicamentos, 

vacinas e testes diagnósticos. 

C. Instrução Normativa (IN) número 4 de 11.05.2009: dispõe sobre o guia de inspeção 

em Boas Práticas Clínicas. 

D. Resolução 196/96 do CNS: aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos. 

Estudos clínicos: As fases do estudo clínico se dividem em Ensaios pré-clínicos que é 

a Fase em que vários compostos químicos são testados em laboratório e, posteriormente, em 

animais. Aqui, o objetivo é selecionar as drogas que são potencialmente eficazes. Nos ensaios 
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Clínicos a experimentação é feita em humanos, e as 3 primeiras fases são obrigatórias. Na 

Fase IV são feitos estudos observacionais (não obrigatórios) pós-registro e comercialização da 

droga, podendo fornecer informações valiosas sobre tolerabilidade, segurança e eficácia do 

medicamento (PORTAL ICESP, 2018). 

 

2.3.5.3 RDC ANVISA Nº 38 

 

A RDC 38 aprova o Regulamento Técnico para a instalação e funcionamento de 

Serviços de Medicina Nuclear (SMN) "in vivo"; estabelece que todo SMN deve possuir a 

Autorização de Operação emitida pela CNEN e licença da autoridade sanitária local. 

Alguns destaques no Regulamento Técnico estão no item: 

i. Recursos Humanos (4.2) define 

 4.2.11: O serviço que produzir radiofármacos para uso próprio deve possuir 

farmacêutico capacitado. 

ii. Infraestrutura Física (4.4) define: 

4.4.12 Para preparação de radiofármacos, o Serviço de Medicina Nuclear deve 

contar com: 

a) Sala para preparação de radiofármacos; 

b) Área destinada a paramentação com lavatório ou pia para higienização das 

mãos; 

c) Área de armazenamento para estocagem de radiofármacos.  

iii. Equipamentos e produtos (4.5) define: 

4.5.3 O SMN deve possuir no local, em plenas condições de funcionamento, no 

mínimo os seguintes equipamentos e materiais: 

a) Um sistema de aquisição de imagem, para serviços que realizem 

procedimentos diagnósticos; 

b) Um calibrador de dose; 

c) Um monitor de contaminação de superfície; 

d) Um monitor de taxa de exposição; 

e) Dosímetros individuais para todos os profissionais ocupacionalmente expostos; 

f) Fontes radioativas de referência para testes periódicos. 

 

iv. Preparação e Administração de Radiofármacos em SMN (6) define: 
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6.6 Os radiofármacos preparados para utilização parenteral em período que 

ultrapasse 48 (quarenta e oito) horas, do início da preparação até o término de sua 

administração, além das disposições contidas neste Regulamento Técnico, devem 

atender às exigências da RDC ANVISA nº. 67/07. 

v. Garantia Da Qualidade Em Medicina Nuclear (12) define: 

12.1 O Plano de Gerenciamento de produtos para a saúde deve incluir o seguinte 

conjunto mínimo de testes, com a seguinte frequência mínima: 

12.1.1 Para o calibrador de dose: 

12.1.1.1 Testes diários: 

a) Repetitividade, devendo as medidas ser reprodutíveis em ± 5% (cinco por 

cento); 

b) Zero ajuste; 

c) Radiação de fundo, devendo as medidas ser reprodutíveis em ± 20% (vinte por 

cento); 

d) Alta voltagem, devendo as medidas ser reprodutíveis em ± 1% (um por cento). 

12.1.1.2 Testes semestrais: 

a) Exatidão, devendo as medidas ser reprodutíveis em ± 10% (dez por cento); 

b) Reprodutibilidade, devendo as medidas ser reprodutíveis em ± 5% (cinco por 

cento); 

c) Linearidade, devendo as medidas ser reprodutíveis em ± 10% (dez por cento). 

12.1.1.3 O teste de geometria do calibrador de dose deve ser realizado anualmente. 

12.1.1.4 Todos os testes citados nos itens 12.1.1.1, 12.1.1.2 e 12.1.1.3, e a inspeção 

física do calibrador de dose devem fazer parte dos ensaios de aceitação do 

equipamento. 

 

2.3.5.4 Norma CNEN NN 3.05 

 

A Norma CNEN NN 3.05 “Requisitos de Segurança e Proteção Radiológica para 

Serviços de Medicina Nuclear” Dispõe sobre os requisitos de segurança e proteção 

radiológica “in vivo” e foi aprovada pela Comissão Deliberativa da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear como expresso na Resolução CNEN/CD nº 159, de 17 de dezembro de 2013. 

No que se refere ao ativímetro pode-se destacar nesta norma as deliberações expressas 

nos seguintes trechos: 
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No capítulo II: Dos Requisitos Operacionais de um Serviço de Medicina Nuclear. 

Seção II: Dos Instrumentos de Medição da Radiação e Equipamentos de Diagnóstico. 

Art. 20: O Serviço de Medicina Nuclear deve possuir, no mínimo, os seguintes 

materiais e instrumentos de medição da radiação: 

I. - Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC): 

II. - Fontes radioativas de referência seladas com atividade mínima de 3,7 MBq, 

específicas para uso em controle de qualidade dos instrumentos de medição de 

radiação, nas geometrias e energias compatíveis com as práticas autorizadas, 

sendo as mais utilizadas:  

Co-57;  

Ba-133; e  

Cs-137;  

III. - Monitor de taxa de dose. 

IV. - Monitor de contaminação de superfície. 

V. - Medidor de atividade compatível com as energias e características específicas 

encontradas nas práticas autorizadas e com resolução de escala suficiente para os 

valores das atividades de rotina.  

§1° As fontes radioativas de referência são de uso exclusivo do Serviço de 

Medicina Nuclear e não poderão ser compartilhadas sob nenhuma circunstância com 

outros Serviços de Medicina Nuclear.  

§2° Outras fontes radioativas seladas de referência podem ser utilizadas, desde 

que sejam específicas para uso em controle de qualidade dos instrumentos de medição 

de radiação, nas geometrias e energias compatíveis com as práticas autorizadas.  

§3° É vedado o uso de medidor de atividade com detector do tipo Geiger-

Müller.  

Na Seção III são relatados os Testes de Aceitação e Controle da Qualidade dos equipamentos 

de um SMN, que no caso do medidor de atividade são descritos no Anexo V, e apresentado na 

Tabela 2.5 a seguir. 
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Tabela 2.5 – Testes de Controle de Qualidade do Medidor de Atividade. 

Testes de Controle de Qualidade do Medidor de Atividade 

Teste Periodicidade Objetivo 

Repetibilidade A D 
Verificar a constância na resposta do equipamento para 

diferentes fontes de referência, devendo as medidas 

estar dentro de um intervalo de ± 5% (cinco por cento). 

Ajuste do zero A D Verificar e ajustar o “zero” do calibrador de dose, se o 

equipamento dispuser dessa função. 

Radiação de 

fundo 
A D Verificar a radiação de fundo devendo as medidas estar 

dentro de um intervalo de ± 20% (vinte por cento). 

Alta voltagem A D 
Verificar a tensão de entrada, quando disponível, no 

calibrador de dose, devendo as medidas estar dentro de 

um intervalo de ± 1% (um por cento). 

Exatidão A S 

Verificar a exatidão nas medidas de um calibrador de 

dose através da utilização das fontes de referência, 

devendo as medidas estar dentro de um intervalo de ± 

10% (dez por cento). 

Precisão A S 

Verificar a precisão nas medidas de um calibrador de 

dose através da utilização das fontes de referência, 

devendo as medidas estar dentro de um intervalo de ± 

5% (cinco por cento). 

Linearidade A An 

Verificar a linearidade nas medidas de um calibrador 

de dose através da utilização de uma fonte de meia vida 

curta, devendo as medidas estar dentro de um intervalo 

de ± 10% (dez por cento). 

Teste de 

geometria 
A An 

Verificar se os fatores de calibração do equipamento 

para recipientes e volumes diferentes daqueles usados 

nos testes usuais estão corretos. 

Fonte: Norma CNEN NN 3.05 (CNEN, 2013). 

A = Aceitação, ou após serviços de manutenção ou correção, ou quando os valores estiverem 

fora do intervalo de tolerância com relação ao valor de referência.  

D = Diário. S = Semestral.  An = Anual. 

 

Considerando que já existem resoluções e normas disciplinando as atividades em 

medicina nuclear em geral, e o controle de qualidade dos ativímetros em particular, o 

entendimento entre a competência legal da ANVISA e a competência técnica da CNEN 

assistida e influenciada pela rede de usuários e seus representantes, permite que nesta etapa, 

os esforços sejam direcionados (fóruns, reuniões e todo debate prévio a quaisquer novos 

regulamentos) para estabelecimento de procedimentos e condutas que atendam, na prática, às 

demandas destes três pilares da comunidade; o cumprimento das leis, com metodologia 

correta e exequível pelo usuário, todos no interesse do paciente, dos indivíduos 

ocupacionalmente expostos e do meio ambiente.  
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A Tabela 2.6 a seguir foi composta por uma soma de informações prestadas de 

maneira pessoal por pesquisadores participantes da “21ª Conferência Internacional de 

Metrologia de Radionuclídeos e suas aplicações” realizada em Buenos Aires em maio de 

2017, por uma consulta por e-mail, por dados da literatura e por dados das Diretrizes e 

Regulamentos Europeus (PORTAL WELMEC, 2019).  

 

Tabela 2.6 - Teste de proficiência com ativímetros em Medicina Nuclear. 

País Instituto 

Nacional de 

Metrologia 

É obrigatório no país, participar de comparações de medição 

de atividade? 

Alemanha PTB
1e 2

 Não. Todos os instrumentos de medição são aceitos em nível 

nacional com verificação inicial e sujeitos a reverificação. 

Argentina INTI/CNEA
1
 Sim. Comparações são mandatórias para habilitar os SMN. 

Brasil INMETRO/ 

LNMRI 

Não. Inspeção segundo a Norma CNEN NN 3.05 para SMN. 

Recomendação da ANVISA para produtores de radiofármacos. 

Canadá CNRC
1
 Sim. Participam de comparações de acordo com a lei 

Cuba CENTIS
1
 Sim. Os SMN devem participar das comparações 

Espanha CEM/CIEMAT
1e 

2
 

Não. Usa fontes certificadas. Seguem as etapas de homologação, 

verificação inicial, após reparo ou modificação e periódica. 

Estados 

Unidos 

NIST/NEI
1e 3

 Não. Programa de medição desde 1975 usa SRM, Serviços de 

calibração e Programa de Garantia de Medição direto com o NIST. 

França LNE/LNHB
4
 Não. Livreto de Informações Metrológicas disponível para a 

inspeção anual interna e pelo organismo de controle de qualidade. 

Hungria BKFH/OMH
2
 Instrumentos de medição sujeitos a verificação obrigatória de 

acordo com decreto governamental.  

Itália INRIM/ENEA
1e 2

 Determinação legal para produtores de radiofármacos. Verificação 

inicial e reverificação. 

Japão NMIJ/AIST
1
 Sim. De acordo com a lei 

Reino 

Unido 

NPL
1e 2

 Não há imposição de lei, mas Guias e Recomendações que todos 

respeitam. Há comparações “ad hoc”, i.é., para um fim específico.  

Romênia INM/IFIN-HH
1e 2

 Sim. Verificação inicial e reverificação obrigatória. 

Suécia RISE
2
 Verificação obrigatória por organismos de inspeção, acreditados de 

acordo com a ISO / EN 17 020 e as regulamentações específicas. 

Suíça METAS
2
 Sim. Por lei federal define as verificações e intercomparações. 

1-Consulta pessoal no ICRM 2017 em Buenos Aires. 2-Consulta ao PORTAL WELMEC, 2019. 

3-Consulta a literatura (CESNA e GOLAS, 2012). 4-Consulta p/e-mail Vanessa Chisté/LNHB. 
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3. METODOLOGIA E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Estabelecimento da Rastreabilidade. 

 

Rastreabilidade metrológica é a propriedade de um resultado de medição pela qual tal 

resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e 

documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição 

(INMETRO, 2012). 

Para estabelecer a rastreabilidade metrológica das medições de Atividade dos 

radionuclídeos incorporados aos radiofármacos, o LNMRI utilizou programas de comparação 

nos níveis mais variados com a finalidade de incluir todos os Segmentos de Medicina Nuclear 

do país, tendo em vista a grande quantidade deles e sua distribuição pelo amplo território 

brasileiro e as alternativas de execução das crescentes atividades envolvidas (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 - Rede Nacional de Medição de Atividade de Radiofarmacos. 

 

Entre parênteses mostra-se o número de Serviços de Medicina Nuclear na região. No 

primeiro momento, a estrutura operacional da CNEN foi determinante no desenvolvimento 

natural dos programas de comparação pelo LNMRI (PORTAL CNEN, 2018). 
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Estes programas foram gradativamente estabelecidos e vinculados (Figura 3.2). Nesta 

figura as setas pontilhadas significam que comparações de medições entre os níveis não foram 

realizadas. 

 
Figura 3.2 - Cadeia de rastreabilidade de medições em medicina nuclear no Brasil. 

Os programas incluíram comparações diretas ou indiretas do LNMRI: 

1. Com Serviços de Medicina Nuclear do estado do RJ, desde1997 até a data atual - direta; 

2. Com os Laboratórios Regionais de Metrologia, desde em 2002 até 2012 - direta; 

3. Com os Centros Produtores de Radiofármacos, desde 2014 até a data atual - direta; 

4. Com o Serviço de Calibração de Ativímetros, desde 2016 até a data atual - direta; 

5. Entre Serviços de Medicina Nuclear e os Laboratórios Regionais de Metrologia, desde 

2002 até a data atual - indireta. 

6. Entre Serviços de Medicina Nuclear, e o Centro de Radiofarmácia do IPEN, desde 2016 

até a data atual - indireta. 

 

 

3.1.1 Metodologias de avaliação 

 

3.1.1.1 Avaliação das comparações 

 

Para avaliar os resultados das medições de atividades realizadas nas comparações, o 

LNMRI propôs utilizar o Teste de Proficiência, inicialmente aplicado à comparação de 
18

F 

(DE OLIVEIRA, 2016) e descrito na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 editada em 25 de 



48 

 

agosto de 2011 e corrigida em 2017 (ABNT, 2011) e o critério de aceitação do valor R de 

acordo com a Norma CNEN NN 3.05 da autoridade regulatória brasileira (CNEN, 2013). 

Quantitativamente o Teste ou Ensaio de Proficiência constitui-se na aplicação de 

critérios estatísticos aos valores obtidos nas comparações com os valores de referência, para 

os julgamentos estabelecidos pelo LNMRI. Estes critérios são apresentados na Tabela 3.1 

para avaliação de desempenho de acordo com a norma ISO/IEC 17043. Também se apresenta 

nesta tabela a definição da razão R para exatidão das medições pela Norma CNEN NN 3.05. 

 

Tabela 3.1 - Critérios estatísticos para avaliar o desempenho nas comparações. 

Critério Valor Calculado Critério de aceitação 

Diferença Percentual 

D% 
𝐃% =

x𝑖−X

X
 •100% D% ≤ ± 10% 

Escore 

Z 
𝒁 =

x𝑖 − X

̂
 

̂  = 0,05 • X 

|Z| ≤ 2 

Escore 

𝛇 

𝛇 =
𝑥𝑖 − X

√𝑢𝑥𝑖
2 + 𝑢𝑋

2

 
|𝛇| ≤ 2 

Desvio Normalizado 

𝑬𝒏 

𝐄𝒏 =
𝑥𝑖 − X

√𝑈𝑥𝑖
2 + 𝑈𝑋

2

 
|𝑬𝒏| ≤ 1 

Razão 

R 
𝐑 =

x𝑖

X
 0,9 ≤ R ≤ 1,1 

 

Onde, 

𝐱𝒊 é o resultado do i-ésimo participante;  

X é o valor de referência ou designado; 

O termo �̂� é o desvio-padrão para o ensaio de proficiência;  

Os termos 𝐮𝐱𝒊
 e 𝐮𝐗 são as incertezas padrão combinadas dos resultados do participante 

e do valor de referência; 

Os termos 𝐔𝐱𝒊
 e 𝐔𝐗 são as incertezas padrão expandidas dos resultados do participante 

e do valor de referência. 
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O Escore Z, que mostra até que ponto um valor de medição se afasta do valor alvo em 

termos de um desvio padrão alvo. A fórmula para calcular o Escore Z é dada na Tabela 3.1. 

Neste caso, a atividade alvo é a de referência e o desvio padrão do alvo é um valor 

normalmente esperado usando um calibrador de radionuclídeos. Um Escore Z aceitável está 

no intervalo de | Z | 2. Para 2 < | Z | <3 ele é questionável e não é aceitável para | Z | 3. Para 

os SMN brasileiros, onde a norma permite a diferença para o valor de referência em até 10% 

(CNEN, 2013), o intervalo utilizado de Z é -3 < Z <+3, que corresponde a 99,72% da área sob 

a curva de Distribuição Normal. Idêntica análise pode ser igualmente aplicada ao escore ζ. 

A norma CNEN NN 3.05 (CNEN, 2013), no seu Anexo V (Tabela 2.5), determina para se 

“Verificar a exatidão nas medições de um calibrador de dose por meio da utilização das fontes 

de referência, devendo as medições estar dentro de um intervalo de ± 10% (dez por cento)”. 

Este critério foi aplicado nas comparações utilizando-se a razão R entre os valores de x𝑖 

(atividade medida no SMN) e X (atividade Referência). 

𝑅 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑆𝑀𝑁∗𝑎

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎∗𝑏
 (3.1) 

Onde 

* a - Corrigido para a data de referência. 

* b – Aplicado o fator de correção do LNMRI (FC) para a medição secundária 

(Laboratório Regional de Metrologia, Centro Produtor de Radiofármacos ou Serviço de 

Calibração de Ativimetros com rastreabilidade de medição ao LNMRI comprovada). 

𝐹𝐶 = (
𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑎

𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜 𝑛𝑜  𝐿𝑁𝑀𝑅𝐼
)

Corrigido para data de referência

 (3.2) 

 

3.1.1.2 Avaliação das Incertezas de medição da atividade em ativímetro. 

 

A incerteza de medição é um atributo quantificável que caracteriza a dispersão de 

valores  de um mensurando. É uma indicação quantitativa da qualidade do resultado que 

possibilita a avaliação de sua confiabilidade, permitindo a comparação com outros resultados 

ou com um valor de referência. Embora a origem das principais fontes de incerteza seja 

diversa, elas podem ser alocadas em duas categorias principais (INMETRO, 2008):  

a) Tipo A ou “Avaliação do tipo A da incerteza de medição, a partir da distribuição 

estatística dos valores provenientes de séries de medições e podem ser caracterizadas 

por desvios-padrão”. 
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b) Tipo B ou devido “outras componentes, as quais podem ser estimadas por uma 

Avaliação do Tipo B da incerteza de medição, podem também ser caracterizadas por 

desvios-padrão estimados a partir de funções de densidade de probabilidade baseadas 

na experiência ou em outras informações”. 

 

Incertezas na medição no ativímetro do participante da comparação com o LNMRI: 

i. Repetitividade (μR): A incerteza padrão (μR) é obtida pelo desvio padrão na leitura do 

valor da atividade a partir de múltiplas leituras da fonte sem retirar a amostra da 

câmara. São feitas, por ex. 10 leituras da fonte em análise, calcula-se a média, desvio 

padrão. A incerteza relativa será: 

𝝁𝑹% =
𝑫𝒆𝒔𝒗𝒊𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐 𝒅𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊çõ𝒆𝒔 𝒅𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂

𝑴é𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊çõ𝒆𝒔 𝒅𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂
 × 𝟏𝟎𝟎 

ii. Radiação de fundo (μBg): A incerteza padrão (μBg) é obtida pelo Desvio padrão dos 

resultados das medições de radiação de fundo (BG). A radiação de fundo pode ser 

medida antes e depois das medições das amostras para avaliar possibilidade de 

contaminação. Para o cálculo da incerteza adota-se o procedimento do item anterior. 

𝝁𝑩𝑮% =
𝑫𝒆𝒔𝒗𝒊𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐 𝒅𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊çõ𝒆𝒔 𝒅𝒐 𝑩𝑮

𝑴é𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒅𝒊çõ𝒆𝒔 𝒅𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂
 × 𝟏𝟎𝟎 

iii. Linearidade (μL): Incerteza no fator aplicado para corrigir a resposta não linear da 

câmara em função da atividade lida. É obtida calculando-se a média dos desvios 

relativos entre as atividades nos pontos experimentais e teóricos para a fonte em geral 

de 
99m

Tc ou 
18

F. Ou de modo conservador, pode ser avaliada pelo maior desvio 

percentual, obtido durante o teste de linearidade do instrumento. 

𝛍𝐋% =
𝟏

𝑵
∙ ∑ |

𝑿𝒕𝒆𝒐𝒊
−𝑿𝒆𝒙𝒑𝒊

𝑿𝒕𝒆𝒐𝒊

|𝑵
𝒊=𝟏 × 𝟏𝟎𝟎  

iv. Estabilidade: (μE): Pode ser avaliada pelo maior desvio ou pela média dos desvios 

percentuais, obtidos ao longo de um dado período de controle de estabilidade do 

instrumento, feito com a fonte de 
137

Cs, por exemplo. 

𝝁𝑬% =
𝑨𝒕𝒊𝒗. 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂𝒗á𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒂𝒕𝒂𝒔 −  𝑨𝒕𝒊𝒗. 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂𝒊𝒏í𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒂 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂çã𝒐

𝑨𝒕𝒊𝒗. 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂𝒊𝒏í𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒂 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂çã𝒐
 × 𝟏𝟎𝟎 

v. Fator de calibração: (μFC) Incerteza no valor da atividade que aparece devido à 

incerteza no fator de calibração utilizado. Caso não encontre no manual do 

equipamento pode-se utilizar a incerteza da fonte de referência usada na calibração do 

equipamento. 
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vi. Massa (μm) ou volume (μv) Incerteza na determinação da massa ou volume da 

amostra contida no frasco utilizado. No caso de volume, consultar o manual da pipeta 

utilizada. O mesmo para a balança no caso da massa, cujo manual deve ser consultado. 

vii. Resolução da escala do visor digital do equipamento: (μD) Mais ou menos (+/-) 0,5 

vezes a unidade do ultimo decimal lido. Por exemplo, se a leitura for 10,0 MBq, 

adota-se mais ou menos (+/-) 0,5 x 0,1 MBq e a incerteza relativa será igual a 

(0,05/10,0) x100 ou (+/-) 0,5%. 

𝝁𝑫% =
𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒏𝒂 𝒑𝒐𝒔𝒊çã𝒐 𝒅𝒐 𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒊𝒅𝒐

𝟐 𝒙 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒂 𝒍𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂
  𝒙𝟏𝟎𝟎 

viii. Correção de geometria, se aplicado: (μg) Incerteza no fator de correção de 

geometria. Nesse caso deve-se conhecer a incerteza desse fator de correção. Pode ser 

aplicada a variação de massa ou volume no frasco de medição ou a correção para 

geometrias diferentes daquela padronizada e usadas rotineiramente. Por exemplo, se a 

atividade for medida em uma seringa, deve-se aplicar um fator de correção para a 

geometria de rotina. 

ix. Meia-vida (𝝁𝑻𝟏/𝟐
): Incerteza devido à incerteza da meia-vida do radionuclídeo. É 

calculada utilizando a expressão abaixo, onde ∆𝒕 é o intervalo de tempo decorrido 

entre a data da medição e a data de referência, 𝑺𝒕𝟏/𝟐
 é a incerteza da meia-vida e 𝑡1/2 é 

a meia-vida do radionuclídeo. 

𝝁𝑻𝟏/𝟐
% =

𝑳𝒏𝟐×∆𝒕×𝑺𝒕𝟏/𝟐

𝒕𝟏/𝟐
𝟐   𝒙𝟏𝟎𝟎,  

x. Incerteza padrão combinada: μC (%): Expressa a lei da propagação das incertezas 

como a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente (INMETRO, 2008). 

𝝁𝑪% =  √𝝁𝑹
𝟐  + 𝝁𝑩𝑮

𝟐  +  𝝁𝑳
𝟐  + 𝝁𝑬

𝟐  +  𝝁𝑭𝑪
𝟐  + 𝝁𝒎

𝟐  + 𝝁𝑫
𝟐  +  𝝁𝒈

𝟐  + 𝝁𝒕𝟏/𝟐

𝟐   

xi. Incerteza expandida (%): É a medida adicional de incerteza que satisfaz o requisito 

de fornecer um intervalo em torno do resultado da medição com o qual se espera 

abranger uma extensa fração da distribuição de valores que podem ser razoavelmente 

atribuídos ao mensurando. São requisitos de aplicações comerciais, industriais e 

regulamentadoras, e quando a saúde e a segurança estão em questão (INMETRO, 

2008). Representada pela letra U, é o produto da incerteza-padrão combinada 𝝁𝑪% por 

um fator de abrangência 𝒌. 

𝑼 = 𝒌 × 𝝁𝑪% 
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O valor de 𝒌 é escolhido em função do nível da confiança para o intervalo de - U a +U 

em torno da atividade. Em geral está entre 2 e 3, que para uma distribuição normal como é o 

caso, produz intervalo tendo nível da confiança de 95 e 99%. 

 

3.1.2 Procedimento experimental 

 

Padrões do LNMRI utilizados: 

Em todas as comparações diretas ou indiretas, o radionuclídeo a ser medido foi calibrado 

absolutamente no LNMRI por 2 ou mais métodos. Os métodos de calibração disponíveis eram 

os seguintes:  

 Método CIEMAT/NIST 

 Método de Anti-Coincidência 4pi(LS)-NaI(Tl) 

 Método de coincidência. 

 Método do Pico Soma. 

O resultado da padronização absoluta do radionuclídeo é retido no sistema de referência 

padrão secundário do LNMRI composto por uma câmara de ionização CENTRONIC modelo 

IG11 tipo poço com uma polegada de diâmetro. Essa memorização é feita pela relação, 

denominada fator de calibração, entre a corrente gerada na câmara pela amostra radioativa 

contida em uma ampola de vidro padrão do LNMRI, selada e sua atividade medida na 

padronização, em A/Bq. Idêntico procedimento é feito em ampola de vidro padrão NIST para 

submissão ao sistema SIR do BIPM como mostrado na Figura 3.3 (DA SILVA, 2008). 

 

Figura 3.3 – Esquema de diluição de amostras do LNMRI 
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Para as medições realizadas unicamente em geometrias de maior diâmetro como os 

frascos TIPO 1, enviados pelo IPEN ou utilizados em comparações internacionais como o 

frasco SCHOTT 10R, utilizou-se diretamente um segundo sistema de referência do LNMRI, 

uma Câmara de Ionização CENTRONIC IG12, de diâmetro de duas polegadas, que mantém 

os fatores de calibração para as medições de rotina com aqueles frascos. A CI IG12 pode 

medir com suportes adequados as ampolas preparadas para a CI IG11, tendo, portanto suas 

medições rastreadas a esta. 

 

3.1.2.1 Comparação direta LNMRI com SMN 

Comparação direta LNMRI com Serviços de Medicina Nuclear - SMN 

A estratégia de ir até cada SMN com as fontes de referência para medição foi usada até 

2013. A partir de 2014, iniciou-se experimentos para definir uma nova estratégia que 

possibilitasse que 100% dos SMN do país pudessem ter acesso à avaliação da conformidade 

de medição. 

Esta ação foi iniciada em 1997, pelo LNMRI com os hospitais e clínicas do estado do Rio 

de Janeiro devido à logística de transporte de fontes radioativas de meia-vida curta. 

a) Serviços de Medicina Nuclear participantes:  

Todos os 46 SMN do estado do Rio de Janeiro. 

b) Ativímetros dos Serviços de Medicina Nuclear participantes:  

As amostras das comparações foram medidas nos ativímetros dos Serviços de Medicina 

Nuclear e seus resultados foram comparados com os valores de referência obtidos no LNMRI 

para estas mesmas amostras. Cada SMN, até a revisão de 2013 da norma CNEN NN 3.05 

escolhia sem restrição o equipamento a ser adotado entre detector baseado em contador 

Geiger Muller ou Câmara de Ionização. As seguintes marcas de ativímetros foram usadas: 

Alfanuclear, Biodex Medical Sistem, Capintec, Fluke, PTW, Veccsa e Victoreen.  

Dentre estes, os ativímetros da marca Victoreen tiveram pior desempenho por serem 

baseados em contador Geiger Muller. Este tipo de contador apresentou grande dispersão 

nos resultados de medição devido principalmente ao seu ponto de operação em região de 

maior instabilidade dos detectores a gás e a limitação do “tempo morto” do tubo para altas 

taxas de contagem. 
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c) Radionuclídeos medidos 

O programa iniciou com a comparação da medição de radionuclídeos mais comuns nas 

práticas em medicina nuclear e de meia-vida adequada à medição tanto nos Serviços de 

Medicina Nuclear quanto no LNMRI. Neste caso foram 
67

Ga, 
99m

Tc,
 123

I,
 131

I e 
201

Tl. 

d) Procedimento das comparações com os Serviços de Medicina Nuclear. 

Nos Serviços de Medicina Nuclear 

 No caso do 
99m

Tc fez-se a preparação em um frasco tipo 1 do IPEN da amostra como 

feito rotineiramente para ser administrada ao paciente pelo operador responsável. Esta 

amostra poderá ser usada ao longo deste dia para medição em diversos Serviços de 

Medicina Nuclear. Os demais radionuclídeos foram preparados pelo IPEN (
67

Ga, 
131

I e 

201
Tl no frasco tipo 1) e IEN (

123
I frasco próprio) e enviados ao LNMRI que os mediu 

previamente conforme descrito a seguir; 

 Medição da radiação de fundo do medidor; 

 Medição da amostra 5 ou 10 vezes; este procedimento permitiu a verificação da 

flutuação devido a pequenas variações no posicionamento da amostra dentro do poço 

do ativímetro, bem como a variação da resposta do ativímetro; 

 Anotação dos dados; atividade, data, hora, marca e modelo do ativímetro; 

 Medição da radiação de fundo do ativímetro novamente para verificar se houve 

alguma contaminação após as medições da amostra. Caso positivo a amostra deverá 

ser descartada e preparada novamente sem contaminação externa. 

 No caso da amostra de 
99m

Tc, ela é colocada dentro de um saco plástico e dentro de 

um castelo de chumbo para o transporte ao LNMRI. 

No LNMRI: 

 O volume adotado de 5 ml da amostra foi necessário porque é nessa geometria que a 

câmara de ionização CENTRONIC IG12 está calibrada para os radionuclídeos 

comparados. A amostra foi medida na câmara de ionização IG12; 

 A amostra, ou dependendo da atividade uma alíquota dela, foi medida no detector de 

germânio para verificar a pureza radionuclídica; 

 O resultado da medida da CI2-IG12 foi adotado como o valor de referência, ou 

verdadeiro, para a intercomparação. 

e) Tipos de resultados obtidos. 

Preenchimento da folha de registro de dados levada às clínicas, com os seguintes campos; 

 Nome do Serviço de Medicina Nuclear: 
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 Pessoa de contato: 

 Telefone:  

 Medidor de atividade: marca 

 Modelo 

 Ano de aquisição: 

 Relatório em nome de: 

 E-mail: 

E principalmente os dados relativos à medição, a saber; 

 Data 

 Radionuclídeo 

 Medições da radiação de fundo 

o Hora da medição 

o Valor medido 

 Medições da fonte de interesse 

o Hora da medição 

o Valor medido (preferencialmente em MBq) 

 

3.1.2.2 Comparação Direta LNMRI com LRM. 

Comparação Direta LNMRI com Laboratório Regional de Metrologia – LRM. 

a) Laboratórios Regionais de Metrologia participantes 

Os participantes regionais como Laboratórios de Metrologia foram; 

 CRCN-NE - Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, situado em Recife – PE. 

 O ESBRA - Escritório de Brasília, no Distrito Federal, direcionado à região Centro-Oeste. 

 O ESPOA - Escritório de Porto Alegre – RS, voltado somente para aquela cidade. 

 O LNMRI, Laboratório de Referência Nacional, atuou regionalmente no estado do RJ na 

Comparação direta descrita anteriormente no item 4.1.2.1. 

b) Medidores dos Laboratórios Regionais de Metrologia participantes 

Os medidores de atividade dos três Laboratórios Regionais de Metrologia foram 

adquiridos pelo LNMRI em um Projeto de Pesquisa com a AIEA, determinados fatores de 

calibração e enviados a cada um deles. O CRCN-NE recebeu uma Câmara de Ionização 

CENTRONIC IG12, enquanto ESBRA e ESPOA receberam ativímetros Capintec CRC-15R. 

Posteriormente o CRCN-NE adquiriu e passou a utilizar pela simplicidade de operação um 

ativímetro Capintec CRC-15R. 
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c) Radionuclídeos medidos 

Os equipamentos dos Laboratórios Regionais de Metrologia tiveram fatores de calibração 

determinados no LNMRI para 
67

Ga, 
99m

Tc,
 123

I,
 131

I e 
201

Tl. Estes radionuclídeos foram 

medidos pelo LNMRI nos Serviços de Medicina Nuclear do Estado do Rio de Janeiro. 

d) Procedimento da comparação do LNMRI com o Laboratório Regional de Metrologia 

 O procedimento planejado no LNMRI foi de calibrar na Câmara de Ionização IG12, 

inicialmente as fontes de 
67

Ga, 
131

I e 
201

Tl preparadas no frasco tipo 1 pelo IPEN, devido 

a maior meia-vida. Em seguida as fontes de 
123

I preparadas nos frascos próprios pelo IEN 

e após eluição do gerador, as fontes de 
99m

Tc preparadas no LNMRI, no frasco tipo 1. 

 Posteriormente as fontes foram enviadas aos Laboratórios Regionais de Metrologia de 

Porto Alegre (EsPoA), Brasília (EsBra), e Recife (CRCN-NE), para medição e envio dos 

resultados ao LNMRI. 

 O resultado da medição de cada fonte na Câmara de Ionização IG12 foi adotado como o 

valor de referência, ou verdadeiro, para a comparação. 

Dificuldades no tempo de liberação para embarque aéreo das fontes de 
67

Ga, 
131

I e 

201
Tl, nesta etapa de comparação inviabilizaram a continuidade do uso desta metodologia em 

geral, e não só para 
123

I e 
99m

Tc de meia-vida 6 e 13h, respectivamente. Para novas 

comparações será utilizada a estratégia triangular entre LNMRI, IPEN e LRM, já realizada 

com sucesso pelo LNMRI. 

e) Tipos de resultados obtidos 

Os Laboratórios Regionais de Metrologia enviaram ao LNMRI os dados da medição; 

 Data 

 Radionuclídeo 

 Medições da radiação de fundo; Hora da medição e Valor medido. 

 Medições da fonte de interesse; Hora da medição e Valor medido (MBq). 

 

3.1.2.3 Comparação direta LNMRI com CPR 

Comparação direta LNMRI com Centro Produtor de Radiofármacos - CPR 

Foi testada uma metodologia de avaliação da qualidade de medição dos Centros 

Produtores de Radiofármacos da CNEN, utilizando-se o Flúor 18, por ser o radionuclídeo de 

meia-vida mais curta produzido e comum a todos eles. Assim, foi possível avaliar a eficácia 

da distribuição de radionuclídeo de meia-vida curta no país, a proficiência individual de 

medição de cada Centro Produtor e, ao mesmo tempo, compará-la entre os 4 centros. Os 
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resultados desta metodologia poderão ser aplicados na avaliação dos Centros Produtores 

privados, que desde a quebra do monopólio para radionuclídeos de meia-vida muito curta, já 

produzem rotineiramente o 
18

F. Também está em estudo o desenvolvimento para implantação 

de um sistema itinerante de referência com instrumento de transferência (SIRTI) para avaliar 

a medição da atividade de radionuclídeos de meia-vida mais curta como a do 
11

C (T1/2=20 

min) ou menores (MICHOTTE et al, 2013). 

Iniciando o desenvolvimento desta metodologia, foi promovido um WORKSHOP 

intitulado “Projeto Garantia da Qualidade na Medição de Atividade de Radionuclídeos Pelos 

Centros Produtores de Radiofármacos – CPR”, (NT 001 LNMRI, 2014). Este encontro teve a 

participação dos membros da equipe do Serviço de Metrologia de Radionuclídeos 

SEMRA/LNMRI/IRD, e das áreas de produção de radiofármacos da CNEN, a saber: CDTN, 

CRCN-NE, IEN e IPEN. O objetivo do encontro foi a “Formulação com os profissionais 

operacionais na área de produção de radiofármacos dos procedimentos para melhor organizar 

e realizar as comparações para prover a rastreabilidade dos Centros Produtores de 

Radiofármacos da CNEN (CDTN, CRCN-NE, IEN e IPEN) ao LNMRI/IRD nas medições de 

atividade dos radiofármacos efetuadas nos ativímetros destes centros, e enviadas aos seus 

clientes”. Seguindo o cronograma estabelecido foram iniciadas as primeiras comparações, 

também como etapa piloto, com o IEN por ser no Rio de Janeiro, mesma cidade do LNMRI, 

tendo então a seguinte descrição de instituições e radionuclídeos. 

 

a) Centros Produtores participantes 

 CDTN que produz FDG-
18

F. 

 CRCN-NE que produz FDG-
18

F. 

 IEN que produz FDG-
18

F, 
123

I ultrapuro e metaiodobenzilguanidina marcado com 
123

I. 

 IPEN com variada produção de radiofármacos.  

Os quatro Centros Produtores; CDTN, CRCN, IEN e IPEN distribuem FDG-
18

F no 

país. Esta já seria uma base comum para comparação das medições em relação ao 

LNMRI. O CDTN e o CRCN-NE utilizam um modelo de equipamento de fracionamento 

e envase do radiofármaco que se denomina THEODORICO que, segundo relato dos 

profissionais daqueles centros, só permite a utilização do frasco próprio GI-PHARMA 

(atualmente utilizam frasco FORTHMED). Como aqueles frascos puderam ser 

introduzidos na rotina de fracionamento, envase e medição do IEN e do IPEN, foi possível 

avaliar as medições segundo uma base de comparação utilizando-se um frasco comum. 
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b) Ativímetros dos Centros Produtores participantes 

Todos os Centros Produtores participaram da comparação com os mesmos 

equipamentos que utilizaram para medir as atividades de radionuclídeos enviadas aos 

hospitais e clínicas. No entanto, devido ao interesse em ter todos os seus equipamentos 

avaliados, CDTN e CRCN-NE enviaram medições da fonte de 
18

F também em outros 

ativímetros de controle do processo de produção do radiofármaco. 

 CDTN: Ativímetro interno ao sistema automático de fracionamento/envase das fontes 

radioativas. COMECER modelo Theodorico Filling (rotina). Também um ativímetro 

Capintec e outro da Célula quente, sem especificações. 

 CRCN-NE: Ativímetro interno ao sistema automático de fracionamento/envase das 

fontes radioativas. COMECER modelo Theodorico, PTW e Capintec CRC-15R. 

 IEN. Ativímetro CRC-15 – ULTRA para medições de 
18

F e Capintec CRC-712M para 

as medições com 
123

I. 

 IPEN. Ativímetro Capintec CRC-15R para a maioria dos nuclídeos.  Capintec CRC-

35R PARA 
99m 

Tc, e Capintec CRC-712M para 
131

I em cápsula. 

c) Radionuclídeos medidos 

 CDTN  Medições de 
18

F.  

 CRCN-NE Medições de 
18

F. 

 IEN  Medições de 
18

F e 
123

I. 

 IPEN  Medições de 
18

F, 
67

Ga, 
99m

Tc, 
131

I, 
131

I cápsula e 
201

Tl.  

Ressalte-se que o IPEN distribui no país outros radiofármacos cuja medição da atividade 

dos radionuclídeos está sendo realizada, mas não está sendo apresentada neste trabalho como 

90
Y, 

111
In, 

153
Sm e 

177
Lu por exemplo. No entanto, todas deverão ser relatadas em curto prazo 

nos relatórios de rastreabilidade emitidos pelo LNMRI.  

d) Procedimento de comparação LNMRI - Centros Produtores de Radiofármacos 

NO CENTRO PRODUTOR: 

 Dois volumes de 5 ml de solução radioativa da mesma solução mãe foram preparados nos 

frascos próprios de cada Centro Produtor utilizado para envio aos hospitais e clínicas. Um 

dos frascos posteriormente foi aberto no LNMRI para preparar as geometrias de medição 

e o segundo seria usado caso algum problema ocorresse com o primeiro. Também foi 

usado como testemunho para cálculo de meia-vida ou avaliação da estabilidade da fonte; 

 Foram feitas 10 medições da radiação de fundo do ativímetro de rotina; 

 Foram feitas 10 medições de cada fonte radioativa; 
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 O Centro Produtor poderá efetuar medições também em outros ativímetros de interesse no 

processo de preparação dos radiofármacos.  

 Anotação dos dados das medições, a data e a hora de cada uma delas, o fabricante e o 

modelo do ativímetro; 

 As fontes radioativas foram monitoradas pela proteção radiológica, embaladas e entregues 

à transportadora para envio ao LNMRI. No caso do IEN, um carro oficial, com as devidas 

sinalizações de transporte de material radioativo com o motorista e um técnico do LNMRI 

buscava as fontes. 

NO LNMRI: 

 Os embalados com cada uma das fontes foram abertos por dois técnicos do 

SEMRA/LNMRI, seguindo procedimento de proteção radiológica. Não sendo constatada 

nenhuma contaminação, as fontes foram medidas nos ativímetros e na câmara de 

ionização IG12 que tem diâmetro compatível com os frascos usados pelos CPR; 

 O volume adotado de 5 ml da amostra foi necessário porque é nessa geometria que a 

câmara de ionização IG12 está calibrada para os radionuclídeos da comparação. 

 No caso da cápsula de 
131

I, o procedimento foi até a medição nos ativímetros e na Câmara 

de Ionização IG12. Não houve abertura de amostra. 

 Uma das amostras líquida foi aberta e fracionada. Antes de iniciar a preparação, os dois 

frascos foram pesados sem lacre e com tampa, sua atividade medida na Câmara de 

ionização IG12 e no ativímetro Capintec CRC-15R numero de série153853. Foram 

preparadas para medição, como exemplificado na Figura 3.4, ampolas (duas para medição 

no sistema de referência CI3-IG11 e uma para verificação de impureza) frascos de 

cintilação líquida (oito para contagem pelo método CIEMAT/NIST e, em alguns casos 

pelo método de Anti-Coincidência), e um frasco SHOTT 10R para armazenar dados dos 

radionuclídeos nesta geometria visando futuras comparações internacionais.  

 O resultado da medição de atividade em ampola na CI3-IG11 foi adotado como o valor de 

referência para a comparação com os CPR, por estar rastreado aos sistemas primários e ser 

o sistema de referência do SEMRA/LNMRI. Manteve-se o registro das medições na IG12, 

do frasco original enviado pelo CPR e do frasco 10R, quando preparado pelo LNMRI. 

Estas medições são rastreadas ao sistema de referência (CI3-IG11). 

 



60 

 

 

Figura 3.4 - Esquema típico de diluição das amostras para comparação com CPR. 

 

e) Tipo de Resultados obtidos 

Segundo o protocolo da comparação, os Centros Produtores de Radiofármacos devem 

enviar ao LNMRI tabelas de resultados; de medição da radiação de fundo, da contagem das 

amostras, do cálculo da atividade dos frascos medidos para a data de referência e dos cálculos 

de determinação de incertezas. 

 

3.1.2.4 Comparação direta do LNMRI com SCA. 

Comparação direta do LNMRI com Serviço de Calibração de Ativímetros - SCA. 

A demonstração da rastreabilidade das medições dos Serviços de Medicina Nuclear ao 

LNMRI é condição necessária para que possam assegurar que a dose por eles estabelecida 

como ótima será corretamente administrada ao paciente com a finalidade terapêutica ou 

diagnóstica e para participarem de estudos multicêntricos nacionais ou internacionais, com 

seus pares ou terem suas condições de medição catalogadas em banco de dados nacional. No 

entanto, se a exatidão, diferença entre o valor de referência e o valor medido pelo SMN 
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estiver acima de limites estabelecidos pela norma CNEN NN 3.05 ou dos limites orientados 

pelo LNMRI, é recomendada a calibração do seu ativímetro.  

A calibração do ativímetro é um serviço rotineiro de alta relevância, que está fora do 

escopo de atuação do LNMRI devido às demandas exclusivas a serem cumpridas por este 

Laboratório Nacional, inclusive no interesse da Medicina Nuclear. 

Visando atendimento à demanda por calibração dos ativímetros com fatores de 

correção fora do limite aceitável, ou prazo vencido para nova calibração, está em andamento 

uma parceria entre LNMRI/IRD e LCR/UERJ (Laboratório de Ciências 

Radiológicas/Universidade do Estado do Rio de Janeiro) para estabelecimento da 

rastreabilidade de medição deste candidato a Serviço de Calibração de Ativímetros - SCA. 

 

a) Serviço de Calibração de Ativímetros participante 

A comparação das medições dos radionuclídeos de interesse da medicina nuclear nos 

ativímetros dos Serviços de Calibração de Ativímetros é uma etapa necessária para 

possibilitar a acreditação desses serviços junto ao Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaio 

e Calibração – CASEC/IRD e à Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE/INMETRO. 

Atualmente, existem dois serviços em condições de atuar na calibração de ativímetros no país, 

que são o Laboratório de Ciências Radiológicas/Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 

LCR/UERJ e o Laboratório de Calibração de Instrumentos – LCI/IPEN. 

O Acordo de Cooperação em execução entre UERJ e IRD tem, entre outras ações: “Prover 

rastreabilidade às medições realizadas nos ativímetros de referência do LCR/UERJ”. Para esta 

tarefa e por conveniência de estarem ambas as instituições na cidade do Rio de Janeiro, os 

dois ativímetros do LCR/UERJ foram levados até o Laboratório do Serviço Metrologia de 

Radionuclídeos – SEMRA/LNMRI/IRD para a realização das comparações de medições. 

Será realizada em 2019 uma comparação de medições de atividade da mesma fonte entre 

o Laboratório de Calibração de Instrumentos – LCI/IPEN, o LCR/UERJ e o LNMRI. 

b) Ativímetros dos Serviços de Calibração de Ativímetros participantes 

O LCR/UERJ apresentou para a comparação dois ativímetros Marca Capintec Modelo 

CRC-25R N
o
 de série 253353 e 253354 

c) Radionuclídeos medidos 

Sendo o LCR/UERJ localizado na cidade do Rio de Janeiro, assim como o LNMRI, seus 

ativímetros foram conduzidos a este laboratório, facilitando a realização das medições de 

vários radionuclídeos recebidos do IPEN e de Serviços de Medicina Nuclear da cidade. 

Normalmente as fontes radioativas deveriam ser preparadas no LNMRI e conduzidas em 

https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=2908&campo=1685#pubs
https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=2908&campo=1685#pubs


62 

 

carro do IRD com motorista e um técnico, para as medições no LCR/UERJ. Neste período de 

residência dos ativímetros do LCR/UERJ no LNMRI, foram realizadas as seguintes medições 

de comparação: 
18

F, 
67

Ga, 
90

Y, 
99m

Tc, 
111

In, 
123

I, 
131

I, 
 201

Tl. Da programação prevista no 

Acordo de Cooperação entre UERJ e IRD falta realizar as medições de 
153

Sm e 
177

Lu.  

d) Procedimento das comparações com os Serviços de Calibração de Ativímetros. 

Pela facilidade dos ativímetros do LCR/UERJ terem ficado no LNMRI, foi possível 

receber as fontes radioativas não só do Centro de Radiofarmácia do IPEN, como também de 

Serviços de Medicina Nuclear que solicitaram comparações, ou a nosso pedido cederam 

fontes dos radionuclídeos a serem comparados. Em ambos os casos, foram feitas as duas 

comparações, isto é, com o Centro de Radiofarmácia do IPEN, ou com hospital ou clínica que 

cedeu a fonte radioativa, e com os ativímetros do LCR/UERJ. O procedimento da comparação 

é idêntico ao efetuado para os Centros Produtores de Radiofármacos, sendo o transporte das 

fontes provenientes de hospitais e clínicas em carro do IRD. As fontes provenientes do 

CERAF/IPEN foram trazidas por via aérea e entregues no IRD pela transportadora BND 

Bionuclear Diagnóstica Comércio e Serviços Ltda. 

Assim, foi possível a avaliação da rastreabilidade dos ativímetros do LCR/UERJ para 

duas geometrias: O frasco proveniente da instituição cedente da fonte radioativa e o frasco 

SCHOTT 10R, padrão internacional de medição de fonte radioativa líquida não selada. Com 

isto, foi aumentada a possibilidade de aferição dos ativímetros dos hospitais e clínicas pelo 

Serviço de Calibração de Ativímetro a ser acreditado no LCR/UERJ. 

e) Tipo de Resultados obtidos 

Os resultados de medição obtidos pelo LCR/UERJ são enviados ao LNMRI por e-mail 

como tabelas de resultados: de medição da radiação de fundo, da contagem das amostras, do 

cálculo da atividade dos frascos medidos para a data de referência, e dos cálculos de 

determinação de incertezas. 

 

3.1.2.5 Comparações indiretas SMN com LRM. 

 

Comparações indiretas das medições dos Serviços de Medicina Nuclear (SMN) com 

os Laboratórios Regionais de Metrologia (LRM). 

Estas comparações foram iniciadas em 2002 com a coordenação do LNMRI, em face 

de sua impossibilidade de abranger outras regiões devido às dimensões continentais do Brasil. 

Em acordo com as atribuições regimentais da CNEN, foram escolhidas 3 instituições de seu 
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organograma que receberam equipamento calibrado e rastreado aos padrões nacionais de 

medição da grandeza atividade e tiveram pessoal treinado para desempenhar esta ação, que 

embora tenha a participação voluntária dos hospitais e clínicas, ganhava assim maior 

representatividade. 

 

Padrões do LNMRI utilizados: 

Os medidores dos Laboratórios Regionais de Metrologia foram calibrados com os 

padrões do LNMRI descritos no item 4.1.2. As atividades medidas nos hospitais e clinicas de 

cada região foram comparadas com as medições da mesma fonte nos medidores do 

laboratório regional correspondente. Neste caso, este foi o valor da atividade de referência 

considerando-se a correção obtida para o fator de calibração em relação aos padrões do 

LNMRI. 

 

a) Laboratórios Regionais de Metrologia e Serviços de Medicina Nuclear participantes:  

Conforme pode ser visto na Figura 3.1, é a seguinte a relação de participantes: 

 CRCN-NE, situado em Recife – PE. Atendendo no nordeste os estados de Sergipe, 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.  

 ESBRA, situado no Distrito Federal. Atende na região Centro-oeste os estados de Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. 

 ESPOA, situado em Porto Alegre atende somente hospitais e clínicas daquela cidade. 

b) Ativímetros dos participantes: 

Laboratórios Regionais de Metrologia 

 CRCN-NE: CI CENTRONIC IG12 e Ativímetro Capintec CRC-15R. 

 ESBRA: Ativímetro Capintec CRC-15R. 

 ESPOA: Ativímetro Capintec CRC-15R. 

Serviços de Medicina Nuclear 

As marcas de ativímetros utilizadas nos Serviços de Medicina Nuclear foram: 

Alfanuclear, Biodex Medical Sistem, Capintec, Fluke, PTW, Veccsa, Cardinal Health e 

Victoreen.  

c) Radionuclídeos medidos 

Foram medidos na comparação os radionuclídeos mais comuns nas práticas em medicina 

nuclear e de meia-vida adequada à medição, tanto nos Serviços de Medicina Nuclear quanto 

nos Laboratórios Regionais de Metrologia. Neste caso foram 
67

Ga, 
99m

Tc,
 123

I,
 131

I e 
201

Tl. 
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d) Procedimento das comparações entre as instituições participantes. 

Os Laboratórios Regionais de Metrologia receberam para as comparações as fontes 

radioativas não só do IPEN, como também de Serviços de Medicina Nuclear, sendo o 

transporte das fontes entre o LRM e os hospitais e clínicas feito em carro oficial. 

A recomendação do LNMRI para os Laboratórios Regionais de Metrologia foi usar o 

básico do procedimento descrito no item 4.1.2.1, caso as fontes se originassem de hospitais e 

clínicas, ou a segunda parte do procedimento 4.1.2.3, caso elas viessem do IPEN. 

 Em ambos os casos, não foi necessário a abertura de amostras, todas com volume de 5 ml. 

 As atividades foram medidas no mesmo frasco original, tanto nos hospitais e clínicas, 

quanto nos medidores do Laboratório Regional correspondente. 

 O resultado do Laboratório Regional foi o valor da atividade de referência com a correção 

para o fator de calibração em relação aos padrões do LNMRI.  

e) Tipo de Resultados obtidos 

O Laboratório Regional foi orientado pelo LNMRI a preencher uma folha de registro de 

dados levada às clínicas, com os campos de identificação e principalmente os dados relativos 

à medição, a saber: data, radionuclídeo, radiação de fundo e atividade da fonte de interesse. 

Um relatório era enviado ao LNMRI, após uma avaliação completa dos resultados 

com avaliação do desempenho dos hospitais e clínicas. 

 

3.1.2.6 Comparações indiretas de SMN com IPEN/LNMRI. 

Comparações indiretas de Serviços de Medicina Nuclear com IPEN/LNMRI. 

Estas comparações realizadas no âmbito do projeto ARCAL 6074/2016, se 

constituíram em uma alternativa eficaz para a inclusão dos 75% dos Serviços de Medicina 

Nuclear do país que não eram atendidos pelo LNMRI e nem pelos Laboratórios Regionais de 

Metrologia. Esta alternativa somente pôde ser viabilizada devido a abrangência e alcance 

nacional do IPEN/SP que, ao enviar rotineiramente 
18

F, 
67

Ga, 
90

Y, 
99m

Tc, 
111

In, 
131

I, 
153

Sm, 
 

177
Lu,

 
e

 201
Tl entre vários outros, de norte a sul do Brasil, também demonstrou ter 

rastreabilidade adequada na sua comparação direta com o LNMRI, o que permitiu a avaliação 

das medições na comparações com SMN (DE OLIVEIRA et al., 2018).  

As atividades de 
131

I medidas nos Serviços de Medicina Nuclear participantes foram 

comparadas com as medições da mesma fonte realizadas inicialmente no ativímetro do IPEN. 

O valor da atividade de referência foi obtido pela correção do fator de calibração em relação 
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aos padrões do LNMRI, segundo a equação (3.2). A eficácia deste método já fora 

demonstrada na comparação da medição de 
18

F (T1/2=1,8289h) entre CPR e LNMRI. 

a) Serviços de Medicina Nuclear participantes:  

Cerca de 330 convites foram enviados para os Serviços de Medicina Nuclear autorizados 

pela CNEN a lidar com fontes radioativas não seladas de 
131

I para fins de diagnóstico ou 

terapia em medicina nuclear. Dez por cento destes Serviços de Medicina Nuclear, distribuídos 

no país aceitaram participar na intercomparação. Alguns deles propuseram a apresentação de 

medições em mais de um ativímetro. Para 
90

Y apenas 2 SMN solicitantes eram credenciados. 

A tabela com a lista de hospitais e clínicas participantes é apresentada no ANEXO 2. 

b) Ativímetros dos Serviços de Medicina Nuclear participantes: 

As marcas de ativímetros utilizadas pelos Serviços de Medicina Nuclear foram: 

 Alfanuclear, Biodex Medical Sistem, Capintec e Veccsa. 

A marca Victoreen já estava proibida pela norma CNEN NN 3.05 (CNEN, 2013). 

c) Radionuclídeos medidos 

Esta primeira rodada de comparação com a intermediação do IPEN foi realizada no 

âmbito do Projeto ARCAL RLA 6074 “Apoio ao desenvolvimento de radiofármacos 

terapêuticos produzidos regionalmente para terapia dirigida a câncer por meio do intercambio 

de capacidades, conhecimentos, melhoria de instalações, treinamento e trabalho em redes 

regionais”. Os seguintes radionuclídeos foram escolhidos: O 
131

I com T1/2 = 8,0233 (19) d e o 

90
Y com T1/2 = 2,6684 (13) d (Bé et al. 2006). 

 

d) Procedimento das comparações entre os SMN participantes e o IPEN. 

Na comparação foram utilizados frascos de vidro neutro de 17 ml de capacidade, com 

dimensões de 26,5 mm (diâmetro) x 1,10 mm (espessura da parede) x 58,0 mm (altura do 

corpo principal), tipo 1, como usualmente utilizado pelo IPEN para a distribuição de 

radiofármacos no Brasil. Os frascos continham 5 ml de uma solução do radionuclídeo de 

interesse. Para 
131

I, uma solução de Na
131

I tinha atividade nominal de 185 MBq no momento 

do envio para o participante. A amostra de 
90

Y era uma solução 
90

YCl3, com atividade 

nominal de 222 MBq no momento de seu envio ao participante. 

Depois de preparadas, as fontes foram medidas no ativimetro Capintec CRC-15R do 

IPEN, cujas medições são rastreáveis ao sistema de referência do LNMRI. 

Todas as fontes de 
131

I enviadas aos 33 Serviços de Medicina Nuclear, foram obtidas a 

partir da mesma solução mãe, e previamente medidas no IPEN no mesmo dia em um intervalo 
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de 110 min. Após as medições, foram enviadas para cada hospital ou clínica e recebidas por 

eles em todo o país até o final da tarde do dia seguinte. 

Além disso, o IPEN mediu três fontes radioativas de 
131

I da mesma solução mãe no 

calibrador de radionuclídeos Capintec CRC-15R e as enviou para o LNMRI. Uma fonte foi 

aberta, preparada e calibrada no sistema de referência do LNMRI e teve sua atividade 

confirmada pela medição com o sistema CIEMAT-NIST. A amostra aberta foi preparada 

como já descrito na Figura 3.4. As duas fontes não abertas foram medidas na câmara de 

ionização do tipo Centronic IG12, cujas medições são rastreáveis ao sistema de referência do 

LNMRI. Com essa calibração foi obtido o fator de correção relacionado ao valor do LNMRI. 

Este fator foi aplicado às medições realizadas pelo IPEN para avaliar o desempenho das 

medições dos Serviços de Medicina Nuclear. O procedimento foi idêntico para 
90

Y. 

Nos Serviços de Medicina Nuclear, as fontes recebidas foram medidas nos ativimetros de 

medição rotineira da atividade adminstrada aos pacientes. Para avaliação das condições de 

medição, foi solicitado que o SMN realizasse medições da fonte de controle do ativimetro. 

Em resumo, as atividades são medidas no mesmo frasco original, tanto nos hospitais e 

clínicas, quanto no ativímetro de rotina do IPEN. O resultado do IPEN foi o valor da atividade 

de referência após a correção para o fator de calibração em relação aos padrões do LNMRI. 

e) Tipo de Resultados obtidos 

Houve um protocolo específico do ARCAL com os seguintes registros: 

 Nome do hospital ou clínica, nome e e-mail da pessoa de contato. 

 Dados de recebimento da amostra. 

 Condições em que a amoistras foi recebida 

 Marca modelo e algumas especificações dos ativímetros. 

 Identificação da fonte recebida. 

 Data hora e resultados de 10 medições de radiação de fundo, amostra e fonte de controle. 

 Cálculo das incertezas das medições (fator de calibração, linearidade, repetibilidade, 

radiação de fundo, estabilidade, outros componentes e incerteza combinada). 

 Modelo de relatório de resultados. 

 Protocolo utilizado. Ver o ANEXO 3. 
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3.2 Calibração do 
131

I e 
90

Y. 

Os relatos a seguir foram baseados no Projeto da Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA) para a América Latina e o Caribe denominado ARCAL RLA 6074/2016. 

Este projeto teve a participação do Brasil, sendo o autor membro integrante de sua equipe de 

elaboração, desenvolvimento, aprovação, execução e Relatório Técnico (ARCAL, 2016). 

O projeto ARCAL RLA 6074/2016 foi elaborado para apoiar o desenvolvimento de 

radiofármacos terapêuticos produzidos regionalmente. Teve como principal etapa a 

organização da comparação das medições da atividade de radionuclídeos terapêuticos em 

ativímetros. Foi baseado na troca de habilidades e conhecimentos, melhoraria das instalações, 

treinamento e trabalho em redes regionais, de modo que o exercício de comparação foi 

organizado sob a premissa de facilitar a partilha da infraestrutura metrológica, produção e 

distribuição de radiofármacos existentes na América Latina e no Caribe (ARCAL, 2016). 

Foram realizadas comparações incluindo quatro sub-regiões, em cada uma das quais 

uma instituição metrológica serviu como instituição piloto, a saber: 

 Sub-região Sul, composta por Argentina, Uruguai, Paraguai e Peru. 

 Sub-região Norte, composta por Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, 

México e Nicarágua. 

 Brasil 

 Chile. 

Os exercícios de comparação tiveram como objetivos estabelecer a equivalência das 

medições da atividade de 
131

I e 
90

Y realizadas nas quatro sub-regiões determinadas para a 

organização do exercício ARCAL 6074/2016. A equivalência das medições em nível 

continental foi estabelecida a partir da equivalência das medições entre as quatro sub-regiões, 

sendo esta última apoiada pela equivalência das medições entre as instituições que atuam 

como piloto em cada sub-região, respectivamente (ARCAL, 2016). Para estabelecer esta 

equivalência entre as medições das instituições, foi necessário que cada uma tivesse os 

métodos de medição bem estabelecidos, isto é, que os radionuclídeos, no caso 
131

I e 
90

Y já 

tivessem sido calibrados. Para o 
131

I o LNMRI já calibrou, participou de comparação chave e 

tem linha de CMC estabelecida. No entanto, só em 2016, com o projeto ARCAL RLA 

6074/2016, foram feitos os primeiros experimentos de calibração do 
90

Y.  

Argentina, Brasil e Cuba têm organizado diferentes exercícios para medições de 
131

I em 

ativímetros, com alcance nacional. Considerando que a Capacidade de Medição e Calibração 

(CMC) desses três Institutos Nacionais de Metrologia (INM) é internacionalmente 
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reconhecida, publicados no site do Bureau Internacional de Pesos e Medidas, BIPM 

(www.kcdb.bipm.org), evidenciando que esses países possuíam infraestruturas metrológicas 

apropriadas para a organização deste tipo de exercícios em nível continental. Além disso, 

embora o Chile não tenha CMC publicado, tinha experiência na organização deste tipo de 

exercícios de comparação com os 28 SMN do país, capacitando-o como uma das instituições 

pilotos do exercício (Tabela 3.2). Consequentemente, no que diz respeito à instituição piloto, 

a comparação contemplou a eleição de quatro instituições que atuaram como tal, cada uma em 

sua sub-região correspondente (ARCAL, 2016). 

 

Tabela 3.2 - Instituições piloto e países participantes do exercício. 

Sub-

região 

Países 

relacionados 

Instituição piloto Pessoa de contato Nuclídeo 

utilizado 

Sul Argentina,  

Paraguai,  

Peru e  

Uruguai
 

Comisión Nacional de Energía Atómica-CNEA 

Departamento Metrología de Radioisótopos-LMR 

Gerencia Química Nuclear y Ciencias de la Salud. 

Ezeiza.  

Argentina 

Pablo Arenillas 
arenilla@cae.cnea.gov.ar  

131
I, 

90
Y 

Norte Colombia,  

Costa Rica,  

Cuba,  

Ecuador,  

Guatemala,  

México e  

Nicarágua 

Centro de Isótopos (CENTIS) 

Departamento de Metrología de Radionúclidos 

(DMR). 

San José de las Lajas. 

Cuba 

Pilar Oropesa 

Verdecia 
poropesa@centis.edu.cu 

131
I, 

90
Y 

Brasil Brasil
 Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) 

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações 

Ionizantes (LNMRI). 

Rio de Janeiro. 

Brasil 

Antônio E. De 

Oliveira 
aedu@ird.gov.br 

131
I, 

90
Y 

Chile Chile Laboratorio de Metrología de Radiaciones 

Ionizantes (LMRI), Comisión Chilena de Energía 

Nuclear (CCHEN), 

Santiago de Chile. 

Chile. 

Carlos H. O. Cortés 
coyarzun@cchen.cl  

131
I 

Fonte ARCAL 6074/2016 (ARCAL, 2016). 

Em cada sub-região a instituição piloto: 

 Elaborou o protocolo de comparação seguindo as diretrizes gerais estabelecidas no 

documento ISO/IEC 17043:2010 e no protocolo elaborado pela coordenação geral. 

 Discutiu e aprovou o protocolo desenvolvido com os demais participantes;  

 Calibrou a atividade dos radionuclídeos nas amostras de comparação; 

 Enviou as amostras de comparação para o participante; 

 Recebeu o relatório dos resultados; 

 E preparou o relatório de resultados para a sua sub-região. 

http://www.kcdb.bipm.org/
mailto:poropesa@centis.edu.cu
javascript:openWin('/WorldClient.dll?Session=NNKGXNH&View=Compose&New=Yes&To=aedu@ird.gov.br','Compose',800,600,'yes');
mailto:coyarzun@cchen.cl
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A equivalência de medições entre as sub-regiões foi suportada pela equivalência de 

medição entre as instituições piloto, sendo esta última estabelecida por uma comparação 

organizada em paralelo entre as referidas instituições piloto. Esta comparação determinou a 

necessidade de calibração do 
90

Y pelo LNMRI. 

 

3.2.1 Itens da comparação ARCAL entre países pilotos. 

 

A comparação foi baseada na medição de soluções de radionuclídeos de interesse 

comumente utilizados na Região, contidos em frascos de vidro. Os itens utilizados 

consistiram em duas amostras de 
131

I e uma amostra de 
90

Y (ARCAL, 2016). 

O CENTIS preparou uma amostra de 
131

I e uma de 
90

Y. As duas amostras consistiam 

em frascos de vidro tipo 10R (ISO 8362-1: 2003), selada com uma rolha de borracha e de uma 

tampa de alumínio, contendo 4 ml da solução radioativa no interior. No caso da amostra 
131

I, a 

atividade nominal do radionuclídeo era igual a 370 MBq no momento da sua preparação, e a 

composição química Na
131

I em 0,01 M Na2S2O3 x 5H2O; 0,03 M (NH4) 2HPO4; NaH2PO4 

0,009 M e 100 μg ml
-1

 de I
-
. Nenhuma impureza radioativa de emissores gama foi detectada 

para a data de referência 19/08/2016, 10:00, horário local de verão. Por outro lado, a amostra 

de 
90

Y possuía uma atividade nominal de 740 MBq no momento de sua preparação e sua 

composição química era 
90

YCl3 em 0,1M HCl e com 50 µg de ítrio por ml de solução; não 

foram detectadas impurezas radioativas para a data de referência 19/08/2016, 12:00, UTC. Ao 

preparar as amostras, o CENTIS determina a massa da solução radioativa depositada no 

frasco e a massa total do frasco, depois de ser selada com a tampa de borracha e a tampa de 

alumínio (ver Tabela 4.26). Esses dois valores gravimétricos foram comunicados à CNEA, 

que, por sua vez, os informou ao LNMRI. Ao receber as amostras, o LNMRI determinou a 

massa total do frasco, incluindo a rolha de borracha e a tampa de alumínio, como apresentado 

na Tabela 4.26. A partir das massas relatadas, pode-se concluir se os valores obtidos no 

CENTIS/DMR/Cuba e no LNMRI/IRD/Brasil para as amostras 
131

I e 
90

Y, respectivamente, 

eram equivalentes dentro dos limites das incertezas declaradas (ARCAL, 2016). 

As amostras preparadas pelo CENTIS foram medidas sequencialmente, pelo CENTIS, 

pelo CNEA e, finalmente, pelo LNMRI. As medições na CNEA foram feitas sem abrir os 

frascos ou fazer manipulações adicionais até enviá-las ao LNMRI (ARCAL, 2016). 

A segunda amostra de 
131

I foi preparada e medida pelo CCHEN/Chile. Posteriormente 

esta amostra foi enviada à CNEA/Argentina para determinação do valor de referência. Esta 

amostra não foi medida pelo CENTIS/DMR/Cuba nem LNMRI/IRD/Brasil (ARCAL, 2016). 
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É imperativo declarar que somente o LNMRI/IRD efetuou a medição das amostras de 

131
I e 

90
Y usando diretamente o método CIEMAT/NIST, enquanto que CENTIS/Cuba, 

CNEA/Argentina e CCHEN/Chile utilizaram ativímetros ou câmara de ionização secundária 

calibrada por um método reconhecido. CENTIS/Cuba calibrou seu ativímetro padrão 

secundário “CAPINTEC
TM

 15R” pelo método CIEMAT/NIST. CNEA/Argentina calibrou sua 

câmara de ionização secundária “Vinten Isocal II” pelo método TDCR. No entanto, o 

CCHEN/Chile não declarou como seu ativímetro “CAPINTEC CRC-10R” foi calibrado. A 

consequência destas escolhas, como poderá ser visto nos resultados deste trabalho, se refletiu 

nas incertezas de medição que obtidas entre o método direto de calibração usado pelo LNMRI 

e os métodos indiretos usados pelos demais pilotos.  

 

3.2.2 A calibração do 
90

Y pelo método CIEMAT/NIST 

 

Os métodos absolutos disponíveis para calibração do 
90

Y no LNMRI eram o método 

CIEMAT/NIST por cintilação líquida e os método de Coincidência e Anti-Coincidência, 

ambos usando a técnica do traçador, que é muito mais complexa que o método 

CIEMAT/NIST (NASCIMENTO, 2014). A não disponibilidade no IRD de 
24

Na (β
-
=1392,72 

keV) para a padronização pelos métodos de Coincidência e Anti-Coincidência dificulta a 

utilização destes métodos.  

O 
131

I e 
90

Y foram ambos calibrados no LNMRI pelo método CIEMAT/NIST e 

tiveram procedimento de preparação semelhante. Para o 
90

Y, sendo calibrado pela primeira 

vez no LNMRI, serão dados maiores detalhes. 

O 
90

Y, com T1/2 = 2,6684 (13) dia, decai em quase 100% de emissão 
-
 para o estado 

fundamental do 
90

Zr, Eβ,max = 2279,8 (17) keV, é um emissor beta de significância crescente e 

amplamente utilizado em terapia, especialmente câncer de fígado. É obtido a partir do 
90

Sr, 

um produto de fissão de alto rendimento. É usado para braquiterapia oncológica e como 

colóide de silicato para aliviar a dor da artrite nas articulações sinoviais maiores. A medição 

em ativímetros da atividade administrada antes e da atividade residual após a aplicação, é 

necessária para determinar a atividade total entregue ao paciente (KOSSERT et al, 2016; 

FENWICK at al, 2014) 

Nesse sentido, a calibração absoluta do 
90

Y é essencial para fornecer rastreabilidade às 

medições em hospitais, clínicas e radiofarmácias que fornecem o material para os tratamentos. 

O método CIEMAT/NIST baseado na técnica de cintilação líquida foi utilizado para a 

padronização utilizando coquetéis comerciais da Hisafe e Ultimagold. Para as medições foi 
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utilizado o Espectrômetro comercial de Cintilação Líquida marca WALLAC modelo 1414 

LSC, com duas fotomultiplicadoras em coincidência (METROLOGIA DE 

RADIONUCLÍDEOS, 2003; DA CRUZ, 2013). 

O método CIEMAT/NIST utiliza um cintilador comercial que contém duas 

fotomultiplicadoras em coincidência, a 180
o
 uma da outra. Uma curva de eficiência versus 

extinção é obtida a partir de um conjunto de amostras de um padrão 
3
H como traçador, de 

forma a caracterizar a condição experimental. Esta curva experimental confrontada com a 

curva teórica de Parâmetro Livre versus eficiência do 
3
H permite a obtenção de uma nova 

curva de parâmetro Livre versus extinção (METROLOGIA DE RADIONUCLÍDEOS, 2003; 

DA CRUZ, 2013). 

As medições das amostras de 
131

I e 
90

Y foram realizadas no equipamento comercial e 

os valores de extinção foram interpolados na curva de Parâmetro Livre versus extinção do 

padrão 
3
H. O valor do Parâmetro Livre obtido foi interpolado na curva teórica de parâmetro 

Livre versus eficiência de 
131

I e 
90

Y para encontrar a sua atividade. A Figura 3.5 mostra a 

representação do processo de padronização semi-empírico (METROLOGIA DE 

RADIONUCLÍDEOS, 2003; DA CRUZ, 2013). 

 

Figura 3.5 - Método CIEMAT/NIST: Diagrama de padronização. 

  

Apesar de sua dependência ao padrão de 
3
H para a caracterização da condição 

experimental, o método CIEMAT/NIST tem excelente aplicação para padronização de 

emissores beta, com grande exatidão e minimização de incerteza (DA CRUZ, 2013). 

Diversos testes foram realizados para verificar alguns fatores que poderiam influenciar 

os resultados, como: o volume do coquetel cintilador, que variou de 10 a 20 mL e a 
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intensidade das amostras, que variou de 10
5
 a 10

6
 contagens. Uma descrição detalhada do 

método CIEMAT/NIST é apresentada no capitulo 7 da Apostila de Metrologia de 

Radionuclídeos do Curso de Metrologia do SEMRA/LNMRI/IRD (METROLOGIA DE 

RADIONUCLÍDEOS, 2003). 

Para as comparações do projeto ARCAL RLA 6074/2016 foram preparados dois 

conjuntos de fontes de duas soluções diferentes segundo a metodologia de diluição 

apresentada na Figura 3.4, para verificar a consistência dos resultados, determinando os 

fatores de calibração da câmara de ionização IG11. Uma amostra foi fornecida pelo Centro de 

Isotopos de Cuba, CENTIS-DMR, como parte do projeto ARCAL RLA 6074/2016 para 

comparação entre as instituições piloto. A outra amostra foi fornecida pelo CERAF/IPEN 

Produtor Brasileiro de Radiofarmacos da CNEN, para realizar comparações do mesmo projeto 

com os SMN brasileiros. A forma química de ambas as soluções foi 
90

YCl3 em 0,04M e 0,1M 

de HCl, respectivamente. 

 

3.3 Protocolos, cálculos, procedimentos técnicos e curso de medições. 

Protocolos, cálculos, procedimentos técnicos e curso de garantia da qualidade nas medições. 

O LNMRI, Instituto Nacional de Metrologia brasileiro para Radiações Ionizantes, 

acumulou na prática de mais de vinte anos de avaliação da rastreabilidade da medição de 

atividade de radionuclídeos de meia-vida curta usados na produção de radiofármacos, dados e 

informações que podem ser organizadas a fim de estabelecer critérios práticos para controle 

de qualidade de ativímetros e harmonização das medições de atividade em radiofarmácia e 

medicina nuclear, em acordo com o que já é consagrado na literatura internacional.  

Outros INM como ANSTO - Austrália, NPL - Inglaterra, CIEMAT - Espanha, NIST - 

Estados Unidos da América e LNHB - França também disponibilizaram suas experiências em 

forma de artigos científicos ou manuais dos quais vários critérios foram incorporados às 

práticas de comparação do LNMRI. Estes critérios poderão ser usados para: 

 Definir a necessidade de melhoria na exatidão das medições de atividade das instituições 

que utilizam radiofármacos no Brasil de acordo com sua posição na cadeia metrológica. 

 Acrescentar nas práticas de controle de qualidade do ativímetro parâmetros quantitativos, 

sugerindo inclusive sua incorporação às normas nacionais. Exemplo; usar dados de 

constância na medição de fontes de estabilidade nas diversas janelas de uso rotineiro na 

clínica. 
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 Aprimorar junto a toda rede de utilização dos radiofármacos a determinação da atividade e 

incorporar o cálculo das incertezas de medição com o uso inicialmente de algorítmo 

(planilha) nesta fase assistida da prática. 

 Promover e estimular a participação dos profissionais em curso de metrologia para o 

domínio dos princípios de medição da atividade de fontes não seladas usando câmaras de 

ionização de geometria 4π (ativímetros) utilizadas em Radiofarmácias e Medicina Nuclear 

para domínio dos principais fatores que afetam o resultado da medição com estes 

instrumentos e suas incertezas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

São apresentados os dados das comparações diretas ou indiretas do LNMRI na rede da 

medição de atividade de radiofármacos, os resultados da calibração do 
131

I e 
90

Y e os 

protocolos e procedimentos técnicos para garantia da qualidade nas medições com 

ativímetros. 

 

4.1 Resultados das comparações com LNMRI na rede metrológica. 

 

Os resultados apresentados mostram o desempenho da medição de fontes radioativas 

não seladas de importância nas práticas de diagnóstico e terapia. São comparações do LNMRI 

com Centros Produtores de Radiofármacos, Laboratórios Regionais de Metrologia, Serviço de 

Calibração de Ativímetros e Serviços de Medicina Nuclear (direta ou indiretamente).  

 

4.1.1 Comparação direta LNMRI e Serviços de Medicina Nuclear – SMN 

 

Os resultados da comparação das medições de 1997 a 2013 do LNMRI com os SMN 

foram armazenados em linhas de uma planilha EXCEL com a descrição, cálculos e avaliação 

de conformidade destes resultados e determinação do fator de correção para aquelas 

medições. Os títulos das colunas destes resultados são mostrados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Listagem dos dados de medição. 

1. Recipiente 
2. Protocolo 

3. Dia 

4. Mês 
5. Ano 

6. Data 

7. Nuclídeo 
8. T1/2 (dias) 

9. SMN 

10. Estado 
11. Bkg (mCi) 

12. Horário 
13. 1ª medição (mCi) 

14. Horário 

15. 2ª medição (mCi) 
16. Horário 

17. 3ª medição (mCi) 

18. Horário 
19. 4ª medição (mCi) 

20. Horário 

21. 5ª medição (mCi) 
22. Horário 

23. Data de referência 
24. Horário 

25. Valor referência (Bq) 

26. Incerteza na referência 
27. Incerteza de ref. (%) k=1 

28. Incerteza total 

29. Atividade corrigida1 
30. Atividade corrigida2 

31. Atividade corrigida3 

32. Atividade corrigida4 
33. Atividade corrigida5 

34. Média Ativ. Corrigida 
35. Desvio Padrão 

36. Coeficiente de Variação 

37. Razão de medições (R) 
38. Incerteza da Razão 

39. Desvio Normalizado (E) 

40. Conforme em relação à R 
41. Desempenho em E 

42. Ativímetro marca/modelo 

43. Ativímetro Tipo 
44. Observações 
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A Tabela 4.2 apresenta como exemplo os dados da avaliação da comparação de 2012 

entre o LNMRI e os SMN do estado do Rio de Janeiro. 

Tabela 4.2 - Resultados da comparação 

CI = Câmara de Ionização. GM = Geiger Muller. 

Código Ativímetro Nuclídeo 

 
Tipo Marca e modelo 

I-131 

Capsula 
I - 131 Tl-201 Ga -67 Tc-99m 

AA CI VEXCAL 1,00 1,00 0,95 0,99 1,02 

AC CI Capintec CRC-5 1,00 1,01 1,00 
 

1,03 

AD CI VEXCAL  1,09 0,93 1,05 0,94 

AF CI Cardinal HEALTH  1,01 0,93 1,01 0,99 

AG CI Capintec CRC-25R  1,00 
 

0,99 0,99 

AH CI FLUKE/CAL RAD  1,00 0,91 0,99 0,98 

AI CI Capintec CRC 15-R  1,00 0,92 0,97 0,97 

CY GM Victoreen 34-062  1,02 0,86 1,10 1,12 

AK1 CI Nuclear Associates  1,05 
   

AL CI Capintec CRC 15-R  1,06 0,95 0,98 0,99 

AL1 CI Capintec CRC 15-R  1,03 0,95 0,98 0,99 

AM GM Victoreen 34-061  
   

1,12 

AO CI VEXCAL  1,04 
 

0,92 0,90 

AQ GM Victoreen 34-061  0,97 
 

0,94 0,83 

AR CI Capintec CRC 127-R  1,02 0,95 0,97 0,98 

AS CI PTW/Curiometro3  0,98 0,88 
 

0,93 

AT CI Capintec CRC-25R  
 

0,94 0,98 0,99 

AU CI VEXCAL  1,05 0,93 0,98 0,97 

AV CI VEXCAL  1,03 0,88 0,96 1,02 

CA CI Capintec CRC-25  
 

0,94 0,98 0,99 

CM CI Capintec CRC 15 PET  
   

1,06 

CQ CI Capintec CRC-25  
   

0,99 

CX CI Capintec CRC-7  1,05 
 

1,03 1,00 

D CI Capintec CRC-12  1,01 
 

1,11 1,09 

DA CI Capintec CRC-25 PET  1,01 0,92 0,97 0,96 

DB CI Capintec CRC-25R  1,02 0,94 0,98 1,00 

DC CI Capintec CRC-25  1,02 0,95 0,98 0,99 

DE CI Capintec CRC-15  
 

0,94 
 

1,00 

E CI Capintec CRC-7  
 

0,93 
 

1,00 

F CI Biodex Medical Sistem  0,94 0,82 0,90 0,89 

H GM Victoreen 34-061  1,08 
 

0,89 0,90 

I CI Alfanuclear ACT-15 P  1,02 0,97 1,01 0,97 

J CI Capintec CRC-25R 0,99 0,99 1,01 
 

1,02 

JK GM Victoreen 34-061  1,28 0,78 1,16 1,13 

P CI Capintec CRC 127-R  1,01 
 

0,96 0,98 

Q CI Biodex Medical Sistem  0,93 0,85 0,91 0,90 

TU CI VEXCAL  1,12 
 

1,00 1,00 

V CI Alfanuclear ACT-15  1,05 0,95 1,00 0,96 

W CI Capintec CRC-5  1,01 0,93 0,97 1,00 

X CI Alfanuclear ACT-15  0,94 0,92 0,98 0,93 

Y CI Alfanuclear ACT-15  1,07 
 

1,00 0,97 

Z CI Alfanuclear ACT-15  1,03 0,94 0,98 0,94 
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Dos 142 resultados apresentados na Tabela 4.2, 16 não estão em conformidade com a 

Norma CNEN-NN-3.05, sendo 9 destes resultados adversos obtidos com ativímetros baseados 

em detector GM (que são apenas 5 de um total de 42). Em 2012 ainda estava em vigor a 

versão de abril de 1966 da Norma. Somente em 2013 a nova versão da norma, respaldada nos 

trabalhos do LNMRI, proibiu o uso de ativímetros baseados em contadores Geiger Muller. 

No Anexo 1 são apresentados em ordem alfabética os participantes da rodada de 2012 

do programa de comparação. 

A evolução do desempenho dos SMN do estado do Rio de Janeiro a partir de 2003, 

com os radionuclídeos mais usados e disponíveis ao LNMRI como 
67

Ga, 
99m

Tc, 
123

I, 
131

I e 

201
Tl, pode ser vista na Figura 4.1. Apresenta-se o percentual de resultados considerados em 

conformidade com a norma CNEN NN 3.05 da razão entre a atividade medida pelo SMN e a 

atividade de referência medida pelo LNMRI. 

 

 

Figura 4.1 - Evolução do desempenho dos SMN –RJ de 2003 a 2013. 

  

Registre-se que da observação dos dados, 20% de não conformidade em 2013 são 

devidos ao 
123

I, com diferenças marcantes no resultado final devido a emissão de raios X 

característicos na faixa de 27 a 32 keV com altas intensidades de emissão que são fortemente 

absorvidos pelas paredes do frasco de vidro e também pela parede do poço do ativímetro. Isto 

acarreta que as medições dos SMN para este radionuclídeo sejam invariavelmente menores 

que aquelas obtidas com a câmara de ionização de referência do LNMRI/IRD que utiliza 

ampolas de vidro padrão LNMRI, de muito menor espessura que os frascos da rotina. Neste 

caso, utiliza-se o fator de correção entre as medições nos diferentes recipientes e detectores. 
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4.1.2 Comparação LNMRI e Laboratórios Regionais de Metrologia – LRM 

 

Foram realizadas comparações de medições entre o LNMRI e os LRM ESBRA – 

Escritório de Brasília, ESPOA – Escritório de Porto Alegre e CRCN-NE de Recife com os 

radionuclídeos 
67

Ga, 
131

I e 
201

Tl, fornecidos pelo IPEN no frasco tipo 1. Um resultado típico 

dos LRM é apresentado na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 - Resultado do ativímetro do ESBRA para amostra de Ga-67. 

Rastreabilidade do ativímetro de Brasília para amostra de Ga-67 

Amostra 134L12 29/10/2012 CRC-15R    

Nº Medida Horário Atividade (MBq)    

1 15:52 22,3    

2 15:53 22,3    

3 15:54 22,3    

4 15:55 22,3    

5 15:56 22,3    

  Média 22,3    

  Desvio padrão 0,00    

  Desvio Padrão % 0,000    

Incertezas para a medição do ativímetro de ESBRA:    

Componente Tipo (MBq) (%)   

Resolução do visor digital B 0,050 0,22   

Repetitividade A 0,000 0,00   

Incerteza na meia-vida B 0,008 0,00   

Linearidade B 0,335 1,50   

Incerteza combinada k=1(%)     1,52   

Massa(g)= 5,257764     

Inc. (g)= 0,000262888     

Meia-vida (d)= 3,2613     

Incerteza (d)= 0,005     

Incerteza (%)= 0,153     

Atividade medida na CI 

IG12 do LNMRI (MBq)= 

108,799     

Incerteza k=1 (MBq/g)= 0,772     

Incerteza (%)= 0,71     

Conc. Atividade (MBq/g) 20,693     

Data de referência 22/10/2012 08:00     

Atividade fornecida por 

ESBRA= 

22,3     

Incerteza (MBq)= 0,00     

Data da medição 29/10/2012 15:54     

Tempo decorrido (d) 7,3292     

Correção decaimento 4,7480     

Atividade corrigida (MBq) 105,8800     

Fator de correção FC = Atividade de ESBRA/Atividade LNMRI    

FC = 0,973     

Incerteza no FC (k=1) = 1,67%    
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Na Tabela 4.4 é apresentado o resumo de todos os resultados das medições dos três 

Laboratórios Regionais de Metrologia para as fontes de 
67

Ga, 
131

I e 
201

Tl. 

 

Tabela 4.4 - Resultados dos Laboratórios Regionais de Metrologia. 

Nuclídeo Medição 
Frasco 

IPEN 

Atividade (MBq) Incerteza (k=1, %) 
Fator de 

correção 

Incerteza 

FC (%) 

Diferença  

para 

LNMRI 

% 

LNMRI           
CI-IG12 ou 

CRC-15R 

LRM 
CRC-15R 

LNMRI LRM 

                    

  ESBRA 134L12 108,799 105,88 0,71 1,52 0,9732 1,68 -2,68 

Ga-67 ESPOA 133L12 103,103 100,736 0,71 1,54 0,9770 1,70 -2,30 

 
CRCN-NE 137L12 109,654 107,272 0,71 1,55 0,9783 1,70 -2,17 

 
  

        

 
ESBRA 146L12 23,843 24,264 1,51 1,50 1,0177 2,13 1,77 

I-131 ESPOA 145L12 23,898 24,035 1,51 1,50 1,0057 2,13 0,57 

 
CRCN-NE 147L12 23,871 24,432 1,51 1,56 1,0235 2,17 2,35 

 
  

        

 
ESBRA 142L12 472,496 478,355 1,51 1,50 1,0124 2,13 1,24 

Tl-201 ESPOA 141L12 472,711 480,486 1,51 1,50 1,0164 2,13 1,64 

 
CRCN-NE 143L12 472,485 477,240 1,51 1,50 1,0101 2,13 1,01 

 

 A incerteza na atividade de referência para o 
67

Ga (0,71%) medida na CI-IG12, 

de maior exatidão é menor que a obtida com ativímetro CRC-15R do LNMRI para 
131

I e 
201

Tl 

(1,51%). Assim, as diferenças entre os valores da atividade de referência e os valores dos 

LRM são maiores para 
67

Ga do que para 
131

I e 
201

Tl.   

 Apresenta-se na Tabela 4.5, Tabela 4.6 e Tabela 4.7 os resultados para 

desempenho quantitativo das medições de 
67

Ga, 
131

I e 
201

Tl pelos LRM, em frasco tipo 1 do 

IPEN, segundo as Normas ABNT ISO/IEC 17043:2011 e CNEN-NN-3.05. 

 

Tabela 4.5 - Resultado de 
67

Ga. Laboratórios Regionais de Metrologia. 

Ga-67 R 

Desvio 

Normal. 

En 

Escore 

(𝛇) 

Diferença 

(%) 

Escore 

Z 

Código 

da fonte 

Sistema de medição e 

local 

Valor 

(MBq) 

Incerteza 

% 

Incerteza 

(MBq) 
[0,9; 1,1] En ≤ 1 𝛇 ≤ 2 D ≤ 10% Z ≤ 2 

134L12 CI-2 - LNMRI 108,80 0,71 0,77 0,97 -0,83 -1,64 -2,68 -0,54 

134L12 CRC - 15R - ESBRA 105,88 1,52 1,61 
  

 
  

133L12 CI-2 - LNMRI 103,10 0,71 0,73 0,98 -0,70 -1,38 -2,30 -0,46 

133L12 CRC - 15R - ESPOA 100,74 1,54 1,55 
  

 
  

137L12 CI-2 - LNMRI 109,65 0,71 0,78 0,98 -0,66 -1,30 -2,17 -0,43 

137L12 CRC - 15R - CRCN-NE 107,27 1,55 1,66 
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Tabela 4.6 - Resultado de 
131

I. Laboratórios Regionais de Metrologia. 

I-131 R 

Desvio 

Normal. 

En 

Escore 

(𝛇) 

Diferença 

(%) 

Escore 

Z 

Código 

da fonte 

Sistema de medição e 

local 

Valor 

(MBq) 

Incerteza 

% 

Incerteza 

(MBq) 
[0,9; 1,1] En ≤ 1 𝛇 ≤ 2 D ≤ 10% Z ≤ 2 

146L12 CRC - 15R - LNMRI 23,84 1,51 0,36 1,02 0,42 0,82 1,77 0,35 

146L12 CRC - 15R - ESBRA 24,26 1,50 0,36 
  

 
  

145L12 CRC - 15R - LNMRI 23,90 1,51 0,36 1,01 0,14 0,27 0,57 0,11 

145L12 CRC - 15R - ESPOA 24,04 1,50 0,36 
  

 
  

147L12 CRC - 15R - LNMRI 23,87 1,51 0,36 1,02 0,55 1,07 2,35 0,47 

147L12 CRC - 15R - CRCN-NE 24,43 1,56 0,38 
     

 

Tabela 4.7 - Resultado de 
201

Tl. Laboratórios Regionais de Metrologia. 

Tl-201 R 

Desvio 

Normal. 

En 

Escore 

(𝛇) 

Diferença 

(%) 

Escore 

Z 

Código 

da fonte 

Sistema de medição e 

local 

Valor 

(MBq) 

Incerteza 

% 

Incerteza 

(MBq) 
[0,9; 1,1] En ≤ 1 𝛇 ≤ 2 D ≤ 10% Z ≤ 2 

142L12 CRC - 15R - LNMRI 472,50 1,51 7,13 1,01 0,30 0,58 1,24 0,25 

142L12 CRC - 15R - ESBRA 478,36 1,50 7,18 
  

 
  

141L12 CRC - 15R - LNMRI 472,71 1,51 7,14 1,02 0,39 0,77 1,64 0,33 

141L12 CRC - 15R - ESPOA 480,49 1,50 7,21 
  

 
  

143L12 CRC - 15R - LNMRI 472,49 1,51 7,13 1,01 0,24 0,47 1,01 0,20 

143L12 CRC - 15R - CRCN-NE 477,24 1,50 7,16 
     

  

Embora todos os resultados estejam de acordo com os 4 critérios para o desempenho 

quantitativo pela norma ABNT ISO/IEC 17043:2011, aos Laboratórios Regionais de 

Metrologia, considerando a orientação do TRS Series N° 454, (AIEA, 2006)  caberia 

apresentar diferença percentual em relação ao valor de referência menor que 2% (DE 

OLIVEIRA, 2016). Esta condição é plenamente satisfeita para 
201

Tl, parcialmente para 
131

I e 

não satisfeita para 
67

Ga. A diferença no valor de atividade para 
67

Ga sugere que um 

equipamento de maior exatidão e menor incerteza de medição como uma Câmara de 

Ionização Reentrante como a CI-IG12 existente no LNMRI seria mais adequada para um 

Laboratório Regional de Metrologia atuar como laboratório secundário. 

 Devido às dificuldades no procedimento de envio de fontes radioativas 

líquidas, a comparação com os LRM foi descontinuada, não sendo possível inclusive o início 

da segunda etapa com as fontes de 
99m

Tc e 
123

I, de meia-vida mais curta. Para contornar estas 

dificuldades, os LRM, para comparações futuras com radionuclídeos de meia vida curta, 

também serão avaliados com metodologia semelhante à utilizada na triangulação entre os 

Centros Produtores de Radiofármacos, o LNMRI e os Serviços de Medicina Nuclear. 
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4.1.3 Comparação com os Centros Produtores de Radiofármacos – CPR 

 

 Os quatro CPR responderam ao “Procedimento de medição da atividade
 18

F”, 

reportaram as incertezas para leitura da atividade no seu ativímetro e apresentaram os 

resultados finais mostrados como exemplificado para o CPR1 na Tabela 4.8, Tabela 4.9 e 

Tabela 4.10. As incertezas reportadas são as mais comuns na medição de atividade com um 

ativímetro comercial.  

 

 Tabela 4.8 - Exemplo de dados de medição da atividade
 18

F - CPR1. 

CPR1 Ativímetro Marca: CAPINTEC               Modelo: CRC-15 - DUAL PET 

 
Fonte: F1 – 115L14 - Frasco próprio        Data de referência: 11/09/2014 às 12:00:00 

 

Background medido com o ativímetro vazio, ou com frasco contendo o diluente líquido antes do envase da alíquota 

radioativa de interesse. Datas e horários sincronizados com o Observatório Nacional (ON). 

 

Medição 
Hora 

ON 

Radiação de fundo lida no ativímetro Atividade (mCi) corrigida para 

data e hora de referência   (MBq) (mCi) 

 1 07:18 2,85 0,077 0,01 

 2 07:18 2,48 0,067 0,01 

 3 07:18 2,22 0,06 0,01 

 4 07:18 2,22 0,06 0,01 

 5 07:18 1,78 0,048 0,01 

 Média - 2,31 0,06 0,010 

 Desvio padrão - 0,28416 0,00768 0 
 

A fração de radiofármaco a ser enviada ao IRD foi retirada a da célula de produção injetada no frasco próprio. 

Datas e horários sincronizados com o Observatório Nacional (ON).  

 

Medição 
Hora 

ON 

Atividade lida no ativímetro Atividade (mCi) corrigida para 

data e hora de referência   (MBq) (mCi) 

 1 06:23 928,7 25,1 2,98 

 2 06:23 928,7 25,1 2,98 

 3 06:23 928,7 25,1 2,98 

 4 06:23 925,0 25,0 2,97 

 5 06:23 928,7 25,1 2,98 

 Média - 928,0 25,1 2,978 

 
Desvio padrão - 1,184 0,032 0,0032 

 

Os exemplos apresentados na Tabela 4.8, Tabela 4.9 e Tabela 4.10 para a comparação 

das medições de 
18

F enviado pelo CPR1 foram repetidos para todas as medições de 
18

F e para 

todos os Centros produtores da CNEN. Idênticas tabelas são obtidas também para os demais 

radionuclídeos e respectivos CPR. 
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A avaliação das incertezas de medição da atividade no ativímetro do participante de acordo 

com o item 4.1.1.2 é apresentada na Tabela 4.9 a seguir.  

 

Tabela 4.9 – Componentes de incerteza 
18

F - CPR1 - 115L14. 

Componente de incerteza Tipo de incerteza 
Incerteza relativa 

(%) Frasco 1 

Repetitividade (μR)  A 0,013 

Radiação de fundo (μBg) A 0,127 

Linearidade (μL) B 1,007 

Estabilidade B - 

Fator de calibração (μFC) - Manual B 0,051 

Massa (μm) ou volume (μv) da amostra B 0,05 

Resolução da escala do visor digital (μD) B 0,028 

Correção de geometria se aplicado (μg) B 0,14 

Meia-vida (μT1/2) B 0,032 

Incerteza padrão combinada relativa μC(%) - 1,02 

Incerteza expandida (%) U = k μC(%) - 2,04 

 

Tabela 4.10 - Atividade da fonte de  
18

F - CPR1 - 115L14. 

.Atividade líquida corrigida. Incerteza expandida (%) U 

110,19 MBq 2,04 

 

As tabelas Tabela 4.11 e Tabela 4.12 apresentam os resultados das comparações de medição 

da atividade do 
18

F entre o LNMRI e cada CPR da CNEN. Enfatizam-se na Tabela 4.11 e 

Tabela 4.12 os resultados para os diferentes tipos de frasco utilizados. Os CPR1 e CPR2 

enviaram 
18

F em frasco próprio de cada empresa e de geometria diferente entre eles e 

diferente dos CPR3 e CPR4 que usaram um tipo de frasco específico (Frasco GI-PHARMA). 

Na Tabela 4.12 estão os dados de medições dos quatro CPR na mesma geometria GI-

PHARMA.  

Nas sete linhas de resultados de medição de cada CPR, na Tabela 4.11 e Tabela 4.12 as quatro 

primeiras são da fonte aberta, a quinta e sexta linhas da fonte não aberta, e a sétima linha 

resultado da calibração da fonte aberta pela cintilação líquida. Nas linhas 1 e 3 estão os 

resultados da medição de referência de parte da fonte aberta, preparada em ampola padrão 

LNMRI e a linha 5 da fonte integral (5 ml), não aberta do frasco proveniente do participante. 

As linhas 2 (idêntico à 4) e 6 são os resultados de medição dos frascos ainda no CPR. 
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Tabela 4.11 - Desempenho nas medições de 
18

F dos CPR 1 e 2 em frasco próprio. 

Código 

da fonte 
Sistema de medição e local 

Valor 

(MBq) 

Incerteza 

% 

R 

[0,9; 1,1] 

Desvio 

Normal 

En ≤ 1 

Escore 

ζ ≤ 2 

Diferença 

D ≤ 10% 

Escore 

Z ≤ 2 

 CPR 1        

116L14 IG11 - LNMRI 102,83 0,30 0,99 -0,34 -0,67 -1,36 -0,27 

116L14 CRC - 15R - CPR1 101,43 2,06      

116L14 IG12 - LNMRI 102,27 0,48 0,99 -0,20 -0,39 -0,83 -0,17 

116L14 CRC - 15R - CPR1 101,43 2,06      

115L14 IG12 - LNMRI 110,36 0,47 1,00 -0,05 -0,09 -0,19 -0,04 

115L14 CRC - 15R - CPR1 110,15 2,04      

116L14 LS - LNMRI 103,96 0,47 LS/IG11= 1,011    

    IG12/IG11= 0,995    

 CPR 2        

F3 IG11 - LNMRI 121,32 0,32 0,99 -0,47 -0,92 -1,16 -0,23 

F3 CRC-15-ULTRA - CPR2 119,91 1,24      

F3 IG12 - LNMRI 121,87 0,47 0,98 -0,63 -1,23 -1,61 -0,32 

F3 CRC-15-ULTRA - CPR2 119,91 1,24      

F4 IG12 - LNMRI 119,78 0,47 1,02 0,66 1,29 1,73 0,35 

F4 CRC-15-ULTRA - CPR2 121,85 1,24      

F3 LS - LNMRI 123,74 0,48 LS/IG11= 1,020    

    IG12/IG11= 1,005    

 

Em todas as rodadas de comparação das medições do 
18

F entre o LNMRI e cada CPR, foram 

feitas calibrações da atividade da fonte enviada pelo CPR e aberta no LNMRI com o sistema 

de cintilação líquida CIEMAT/NIST.  Esta opção foi fundamental por tratar-se de uma 

comparação que avaliava pela primeira vez no país todo o procedimento de medição de 

atividade com um CPR. A razão das atividades (LS/IG11), medidas por cintilação líquida LS-

LNMRI (linha 7) e pelo sistema de referência IG11-LNMRI (linha 1), é apresentada na 

penúltima linha de dados do CPR na Tabela 4.11 eTabela 4.12. Estas razões variaram de 0,4% 

para o CPR4 na Tabela 4.12 até 2% para o CPR2 na Tabela 4.11. Também são apresentadas 

na última linha de dados do CPR na Tabela 4.11 e Tabela 4.12 as razões de medição de 

atividade da ampola LNMRI (IG12/IG11) medidas nas câmaras de ionização IG12-LNMRI 

(linha 3) e IG11-LNMRI (linha 1), que variaram de -0,8% no CPR3 até 1% no CPR1 ambos 

na Tabela 4.11 e Tabela 4.12. 
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Tabela 4.12 - Desempenho nas medições de 
18

F dos CPR em frasco GI Pharma. 

Código da 

fonte 

Sistema de medição e 

local 

Valor 

(MBq) 

Incerteza 

% 

R          

[0,9; 1,1] 

Desvio 

Normal.     

En ≤ 1 

Escore            

ζ ≤ 2 

Diferença            

D ≤ 10% 

Escore       

Z ≤ 2 

  CPR 1 
       

117L14 CI-3 - LNMRI 107,78 0,29 1,00 0,05 0,09 0,20 0,04 

117L14 CRC - 15R - CPR1 107,99 2,06 
     

117L14 CI-2 - LNMRI 108,84 0,48 0,99 -0,19 -0,37 -0,78 -0,16 

117L14 CRC - 15R - CPR1 107,99 2,06 
     

118L14 CI-2 - LNMRI 104,33 0,47 0,98 -0,54 -1,06 -2,19 -0,44 

118L14 CRC - 15R - CPR1 102,04 2,05 
     

117L14 LS - LNMRI 109,04 0,47 LS/IG11= 1,012 
   

 
  

  
IG12/IG11= 1,010 

   

 
CPR 2 

       
F5 CI-3 - LNMRI 69,57 0,33 0,97 -0,97 -1,90 -2,52 -0,50 

F5 CRC-15-ULTRA - CPR2 67,81 1,32 
     

F5 CI-2 - LNMRI 69,44 0,50 0,98 -0,87 -1,70 -2,35 -0,47 

F5 CRC-15-ULTRA - CPR2 67,81 1,32 
     

F6 CI-2 - LNMRI 69,37 0,46 0,98 -0,88 -1,73 -2,26 -0,45 

F6 CRC-15-ULTRA - CPR2 67,80 1,25 
     

F5 LS - LNMRI 70,83 0,63 LS/IG11= 1,018 
   

 
  

  
IG12/IG11= 0,998 

   

 
CPR 3 

       
174L14 CI-3 - LNMRI 88,60 0,32 1,09 1,78 3,49 8,91 1,78 

174L14 COMECER - CPR3 96,49 2,32 
     

174L14 CI-2 - LNMRI 87,93 0,50 1,10 1,91 3,75 9,74 1,95 

174L14 THEODORICO - CPR3 96,49 2,32 
     

173L14 CI-2 - LNMRI 111,10 0,46 0,93 -1,54 -3,01 -6,68 -1,34 

173L14 COMECER - CPR3 103,67 2,33 
     

174L14 LS - LNMRI 89,17 0,63 LS/IG11= 1,006 
   

 
  

  
IG12/IG11= 0,992 

   

 
CPR 4 

       
141L14 CI-3 - LNMRI 400,53 0,30 0,96 -0,75 -1,47 -4,01 -0,80 

141L14 COMECER - CPR4 384,46 2,83 
     

141L14 CI-2 - LNMRI 400,10 0,51 0,96 -0,72 -1,41 -3,91 -0,78 

141L14 THEODORICO - CPR4 384,46 2,83 
     

140L14 CI-2 - LNMRI 405,72 0,51 0,97 0,50 -0,97 -2,73 -0,55 

140L14 COMECER - CPR4 394,66 2,83 
     

141L14 LS - LNMRI 402,07 0,44 LS/IG11= 1,004 
   

 
  

  
IG12/IG11= 0,999 

   
 

Os primeiros cálculos dos resultados do teste de proficiência para 
18

F, levando em 

conta os critérios da Norma ABNT ISO/IEC 17043:2011, mostraram que a CPR1 teve dois 

resultados não conforme para Desvio normalizado. Como este critério depende das incertezas 

associadas às medições, fundamental para fornecer rastreabilidade, CPR1, CPR3 e CPR4 
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foram encorajados a recalcular as incertezas que pareciam ser muito baixas para um 

calibrador comercial que, em boas condições de operação podem chegar até 3%. 

Posteriormente foi reportada melhoria dos resultados obtidos para CPR1 e também para CPR3 

e CPR4 que usaram um sistema automático de fracionamento e envase tipo THEODORICO. 

Os resultados recalculados indicaram que, para o critério do desvio normalizado, as medições 

do CPR3 ainda não foram aceitáveis devido à diferença entre o valor das atividades medidas 

no CPR3 e o valor de referência ter sido muito alta (cerca de 10%). Na discussão deste 

trabalho é sugerido que um CPR, devido à sua posição na cadeia metrológica deve apresentar 

exatidão na faixa de 3 a 5% (IAEA, 2006). 

As medições para comparação com o CPR3, cujos resultados inicialmente não 

estavam em conformidade com a Norma CNEN NN 3.05 foram repetidas, com resultados 

apresentados na Tabela 4.13 para exatidão variando de 1,7 a 2,2%, o que é plenamente 

satisfatório.  

 

Tabela 4.13 – Revisão de resultados de 
18

F do CPR3 em frasco GI Pharma. 

Código 

da fonte 
Medidor de atividade 

Valor 

(MBq) 

Incerteza 

% 

R 

[0,9 ; 1,1] 

Desvio 

Normal. 

En ≤ 1 

Escore 

ζ ≤ 2 

Diferença 

D ≤ 10% 

Escore 

Z ≤ 2 

 
CPR 3 

       
97L16 CI-3 - LNMRI 65,90 0,74 1,02 0,63 1,23 2,19 0,44 

97L16 COMECER - CPR3 67,34 1,58 
     

97L16 CI-2 - LNMRI 65,73 0,47 1,02 0,74 1,45 2,45 0,49 

97L16 COMECER - CPR3 67,34 1,58 
     

98L16 Capintec - LNMRI 68,93 1,59 1,02 0,39 0,77 1,74 0,35 

98L16 COMECER - CPR3 70,13 1,59 
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4.1.4 Comparação com Serviço de Calibração de Ativímetros – SCA 

 

A parceria entre LNMRI/IRD e o Laboratório de Ciências Radiológicas da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - LCR/UERJ estabelecida por meio do Acordo de 

Cooperação em execução entre as duas instituições tem como uma de suas ações: “Prover 

rastreabilidade as medições realizadas nos ativímetros de referência do LCR/UERJ”. A 

comprovação da rastreabilidade das medições dos radionuclídeos de interesse da medicina 

nuclear é uma etapa necessária para possibilitar a acreditação do laboratório junto ao Comitê 

de Avaliação de Serviços de Ensaio e Calibração – CASEC/IRD e à Coordenação Geral de 

Acreditação – CGCRE/INMETRO como um Serviço de Calibração de Ativímetros - SCA. 

Até o presente momento, o LCR/UERJ foi o único laboratório a solicitar esta comprovação. 

A estratégia usada nas comparações foi a mesma para os Serviços de Medicina 

Nuclear, Laboratórios de Metrologia de Radionuclídeos, e Centros Produtores de 

Radiofármacos. Foram feitas medições da mesma amostra, ou parte dela, nos sistemas de 

medição do LNMRI e nos ativímetros do LCR. A comparação foi realizada em duas 

geometrias. A primeira no frasco padrão no qual o CPR envia amostras aos SMN, com 5 ml 

de solução radioativa. E a segunda em um frasco padrão internacional denominado Schott 

10R com total de 4 ml de solução radioativa, sendo uma parte o diluente. Esta segunda 

geometria permite que várias características das medições da fonte em SMN sejam 

comparadas diretamente, notadamente aquelas de influência para cálculo da incerteza de 

medição.  

Foram realizadas comparações de medições dos radionuclídeos; 
18

F, 
67

Ga, 
90

Y, 
99m

Tc, 

111
In, 

123
I, 

131
I, 

 201
Tl. Da agenda prévia falta medir 

153
Sm e 

177
Lu. E no futuro 

68
Ga e 

223
Ra. 

As medições das fontes nos ativímetros CAPINTEC CRC-25R do LCR/UERJ foram 

efetuadas no modo atividade líquida, quando o valor da radiação de fundo é descontado 

automaticamente na resposta lida no visor do equipamento. As correções para a data e hora de 

referência foram feitas ponto a ponto para cada medição. Alguns dados foram submetidos às 

tabelas desenvolvidas para cálculo da atividade e incertezas nas medições com ativímetros. 

A Tabela 4.14 apresenta os resultados de medição no ativímetro CAPINTEC CRC-

25R número de série 253353 do LCR/UERJ, no frasco hospitalar FH (neste caso um frasco 

tipo 1 enviado pelo IPEN ao HU-CFF que cedeu a fonte radioativa ao IRD, podendo ser de 

outros CPR, como os de 
123

I ou 
18

F fornecidos pelo IEN, por exemplo). 

Outros dados para comparação na medição do 
99m 

Tc foram a meia-vida 6,0067 (10) h, 

o código da amostra 106L16, a data e hora de referência 09/12/2016 às12: 00:00. 
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Na Tabela 4.15, são apresentados os cálculos de incerteza de acordo com o item 4.1.1.2 de 

avaliação das Incertezas de medição da atividade no ativímetro do participante. 

 

Tabela 4.14 - Dados da Amostra de 
99m

Tc no ativímetro Capintec do LCR/UERJ. 

Medição Data Hora (ON) Amostra 
Atividade 

Corrigida 

 
(dd/mm/aaaa) (hh:mm:ss) (MBq) (MBq) 

1 09/12/2016 15:07:00 44,955 64,413 

2 09/12/2016 15:08:00 44,881 64,431 

3 09/12/2016 15:09:00 44,770 64,395 

4 09/12/2016 15:10:00 44,733 64,466 

5 09/12/2016 15:11:00 44,622 64,429 

6 09/12/2016 15:12:00 44,511 64,393 

7 09/12/2016 15:13:00 44,437 64,410 

8 09/12/2016 15:14:00 44,363 64,426 

9 09/12/2016 15:15:00 44,289 64,442 

10 09/12/2016 15:16:00 44,178 64,405 

  
Média 64,421 

  
Desvio padrão 0,023 

 

Tabela 4.15 - Incertezas de medição da atividade de 
99m

Tc pelo LCR/UERJ. 

Componente de Incerteza 
Tipo de 

incerteza 

Incerteza 

relativa (%) 

Repetitividade R A 0,035 

Radiação de fundo BG A 0 

Estabilidade E B - 

Linearidade L B 1 

Fator de calibração FC B - 

Resolução da escala digital D B 0,001 

Meia-vida T1/2 B 5,99E-05 

Incerteza padrão combinada relativac(%) - 1,0 

Incerteza expandida U(%) - 2,0 

 

As incertezas na estabilidade, na linearidade e no fator de calibração devem ser 

fornecidas pelo participante.  

A Tabela 4.16 e Tabela 4.17 a seguir apresentam os resultados das medições de 
99m

Tc 

nos ativímetros do LCR/UERJ para as geometrias FH (frasco hospitalar rotineiramente o 

frasco tipo1 do IPEN) e para o frasco 10R (SHOTT 10R usado em comparações 

internacionais). Procedimento idêntico foi realizado para todos os demais radionuclídeos da 

comparação. Amostras recebidas diretamente do IPEN vinham sempre em 2 frascos, um 
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aberto e outro não. Neste segundo caso a avaliação era feita tendo o resultado da CI2 como 

valor de referência. 

Tabela 4.16 - Medição de 
99m

Tc com LCR/UERJ na geometria FH. 

Geometria FH R 

Desvio 

Normal. 

En 

Escore 

ζ 

Diferença 

(%) 

Escore 

Z 

Código 

da fonte 
Medidor de atividade 

Valor 

(MBq/g) 

Incerteza 

% 

Incerteza 

(MBq) 
[0,9; 1,1] En ≤ 1 ζ ≤ 2 D ≤ 10% Z ≤ 2 

108L16 CI-3 - LNMRI 11,630 1,41 0,16 1,01 0,18 0,36 0,62 0,12 

106L16 CRC - 25R - 353 11,702 1,00 0,12 
     

108L16 CI-3 - LNMRI 11,630 1,41 0,16 1,00 0,02 0,04 0,07 0,01 

106L16 CRC - 25R - 354 11,638 1,00 0,12 
     

 

Tabela 4.17 - Medição de 
99m

Tc com LCR/UERJ na geometria 10R. 

Geometria 10R R 

Desvio 

Normal

. En 

Escor

e ζ 

Diferença 

(%) 

Escore 

Z 

Código 

da fonte 
Medidor de atividade 

Valor 

(MBq/g) 

Incerteza 

% 

Incerteza 

(MBq) 
[0,9; 1,1] En ≤ 1 ζ ≤ 2 D ≤ 10% Z ≤ 2 

108L16 CI-3 - LNMRI 11,630 1,41 0,16 1,00 0,03 0,05 0,09 0,02 

107L16 CRC - 25R - 353 11,641 1,00 0,12 
     

108L16 CI-3 - LNMRI 11,630 1,41 0,16 0,99 -0,16 -0,32 -0,55 -0,11 

107L16 CRC - 25R - 354 11,566 1,00 0,12 
     

 

As incertezas combinada e expandida das medições no ativímetro CAPINTEC CRC-

25R número de série 253353 do LCR/UERJ apresentadas na Tabela 4.15 estão subestimadas 

por não terem sido considerados elementos importantes em sua composição como incerteza 

no fator de calibração, e na estabilidade do ativímetro. O mesmo comportamento pode ser 

visto para o ativímetro CAPINTEC CRC-25R número de série 253354. Aguarda-se a entrega 

destes números para que se possa confirmar a rastreabilidade das medições efetuadas nos 

ativímetros uma vez que a incerteza é o parâmetro que qualifica o resultado. No entanto, a 

exatidão das medições expressas pela razão R ou pela diferença percentual D apresentadas na 

Tabela 4.16 e Tabela 4.17, para os mesmos ativímetros dão uma indicação da consistência dos 

resultados como se espera para um Serviço de Calibração de Ativímetros, que na cadeia 

metrológica se equipara a um CPR com exatidão na faixa de 3 a 5%. 
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4.1.5 Comparação indireta das medições dos SMN com os LRM. 

 

São reportados os resultados da razão de medição de atividade entre Serviços de 

Medicina Nuclear (SMN) e os Laboratórios Regionais de Metrologia (LRM). 

No armazenamento de dados das comparações, registra-se o estado da federação onde 

foram feitas as medições. As medições dos SMN dos estados de Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí foram avaliados pelo CRCN-NE, 

situado em Recife – PE. Dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito 

Federal foram avaliados pelo Escritório de Brasília - ESBRA, situado no Distrito Federal. Os 

Hospitais e clínicas de Porto Alegre foram avaliados pelo Escritório de Porto Alegre – 

ESPOA. E finalmente os SMN do estado do Rio de Janeiro foram avaliados pelo LNMRI 

diretamente. 

O programa de comparação da medição de atividade dos Laboratórios Regionais de 

Metrologia com os Serviços de Medicina Nuclear teve início em 2002, quando do envio pelo 

LNMRI aos LRM de equipamentos calibrados e rastreados aos padrões nacionais na 

geometria padronizada de frasco tipo 1 do IPEN. Desta forma, eram conhecidos os fatores de 

correção para a geometria citada. As razões de medição de atividade reportadas são 

relacionadas às atividades de referência dos LRM corrigidas por este fator. 

Antes de apresentar os resultados das comparações da medição de atividade entre 

SMN e LRM será apresentada uma avaliação da consistência dos resultados dos Laboratórios 

Regionais de Metrologia (LRM) na avaliação dos Serviços de Medicina Nuclear (SMN) em 

relação ao LNMRI. 

É importante notar que esta avaliação leva em conta as medições realizadas por cada 

LRM nos SMN de sua região e estes resultados são comparados com idêntica avaliação feita 

pelo LNMRI nos SMN do estado do Rio de Janeiro. 

Outra consideração importante é que, embora os Laboratórios Regionais de 

Metrologia - LRM já tenham demonstrado na comparação Direta com o LNMRI uma boa 

consistência para 
67

Ga, 
131

I e 
201

Tl, a análise descrita a seguir reúne duas outras características: 

a) de ser mais ampla por abranger os resultados dos SMN avaliados, e b) por poder ratificar o 

bom desempenho para o 
99m

Tc, que não pode ser verificado devido às dificuldades no 

procedimento de envio de fontes radioativas líquidas do IRD àqueles LRM. Ressalte-se que o 

99m
Tc continua a ser o radionuclídeo mais utilizado nos radiofármacos em Medina Nuclear. 
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4.1.5.1 Análise da consistência dos resultados LNMRI/LRM. 

 

Análise da consistência dos resultados dos SMN avaliados na relação LNMRI/ LRM. 

Utilizando as medições de 
99m

Tc com os testes de hipóteses para as variâncias e 

valores médios da razão dos resultados obtidos pelos Laboratórios Regionais de Metrologia 

(LRM) na avaliação dos Serviços de Medicina Nuclear (SMN) de sua região e os resultados 

obtidos pelo LNMRI na avaliação dos SMN do estado do Rio de Janeiro, considerado como 

referência, pôde-se verificar se os resultados obtidos pelos LRM eram consistentes com os do 

LNMRI, isto é, se as médias eram iguais e em que nível de confiança (ALMEIDA e 

TAUHATA, 2014). 

Para este teste, foram tomados os resultados de razão de medição do 
99m

Tc dos SMN 

que participavam na época destas medições por região. Desta forma foram utilizadas no 

cálculo nove avaliações realizadas pelo ESBRA (Região Centroeste), seis pelo CRCN-NE 

(Região Nordeste), doze pelo ESPOA (Cidade de Porto Alegre) e trinta pelo LNMRI (Estado 

do Rio de Janeiro). 

Uma informação importante que certamente impacta nos resultados desta avaliação é 

que na época da realização das medições ainda era permitido pela Norma CNEN-NN-3.05 

que os SMN utilizassem ativímetros baseados em detector Geiger Muller. Estes equipamentos 

foram proibidos na versão 2013 da norma, (capitulo 2, Seção II, artigo 20 paragrafo 3°), após 

inequívocas demonstrações nos resultados do LNMRI, de sua ineficiência de medição 

(TAUHATA et al, 2008; IWAHARA et al, 2009). A Norma CNEN-NN-03.05 ainda 

estabeleceu um período de transição de dois anos a partir da sua publicação, para que as 

instalações já em operação se adequassem (CNEN 2013 - Capítulo V, Art. 71). 

A Tabela 4.18 e Tabela 4.19 apresentam os dados dos três LRM e do LNMRI. Para 

cada conjunto de razões de medições obteve-se: média das razões de medição, desvio padrão 

destas médias, Desvio percentual de cada média em relação à média do LNMRI, variância (s
2
) 

e a variável F, definida pela razão 𝑆𝐿𝑁𝑀𝑅𝐼
2 /𝑆𝐿𝑅𝑀

2 , com distribuição de Fisher-Snedecor. Foi 

definida a partir do teste desta razão a formulação do teste t de hipótese da igualdade das 

razões médias entre os resultados - teste de Student (ALMEIDA e TAUHATA, 2014). 
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Tabela 4.18 - Dados dos LRM para análise da comparação regional com 
99m

Tc. 

SMN 
Equipa 

mento 

Atividade 

SMN 
(MBq) 

Incerteza Atividade 

de Ref. 
(MBq) 

Incerteza Desempenho 

Tipo A 

(%) 

Tipo B 

(%) 

SMN 

(%) 

Tipo A     

(%) 

Tipo A 

(MBq) 

Tipo B     

(%) 

SMN 

(MBq) 

de Ref 

(MBq) 

de Ref. 

(%) 
 Razão 

Incerteza 

total (%) 

Desvio 

(%) 

Escore 

Z 

Escore 

U 

Escore 

Z 
Razão 

Escore 

U 
Final 

BRA01 (CI) 408,47 0,27 1,20 1,230 430,31 0,12 0,49 1,5 5,02 6,48 1,50  0,949 1,94 -5,08 -0,51 -1,36 A A Na Não aceito 

BRA02 (GM) 451,25 3,33 1,20 3,540 430,31 0,12 0,54 1,5 15,97 6,48 1,50  1,049 3,85 4,87 0,49 0,62 A A A Aceito 

BRA03 (GM) 474,36 0,65 1,20 1,363 430,31 0,12 0,57 1,5 6,47 6,48 1,50  1,102 2,03 10,24 1,02 2,46 A Na Na Não aceito 

BRA04 (CI) 394,89 0,19 1,20 1,215 430,31 0,12 0,47 1,5 4,80 6,48 1,50  0,918 1,93 -8,23 -0,82 -2,24 A A Na Não aceito 

BRA05 (CI) 424,53 0,11 1,20 1,205 430,31 0,12 0,51 1,5 5,12 6,48 1,50  0,987 1,93 -1,34 -0,13 -0,36 A A A Aceito 

BRA06 (CI) 391,98 0,13 1,20 1,207 430,31 0,12 0,47 1,5 4,73 6,48 1,50  0,911 1,93 -8,91 -0,89 -2,44 A A Na Não aceito 

BRA07 (CI) 416,04 0,10 1,20 1,204 430,31 0,12 0,50 1,5 5,01 6,48 1,50  0,967 1,93 -3,32 -0,33 -0,89 A A A Aceito 

BRA08 (CI) 426,60 0,02 1,20 1,200 430,31 0,12 0,51 1,5 5,12 6,48 1,50  0,991 1,92 -0,86 -0,09 -0,23 A A A Aceito 

BRA09 (GM) 421,53 0,19 1,20 1,215 430,31 0,12 0,51 1,5 5,12 6,48 1,50  0,980 1,93 -2,04 -0,20 -0,54 A A A Aceito 

RE01 (CI) 37,57 0,34 1,20 1,247 39,85 0 0,00 1,5 0,47 0,60 1,50  0,943 1,95 -5,72 -0,57 -1,53 A A Na Não aceito 

RE02 (CI) 39,97 0,29 1,20 1,235 39,85 0 0,00 1,5 0,49 0,60 1,50  1,003 1,94 0,30 0,03 0,08 A A A Aceito 

RE03 (CI) 39,30 0,31 1,20 1,239 39,85 0 0,00 1,5 0,49 0,60 1,50  0,986 1,95 -1,39 -0,14 -0,37 A A A Aceito 

RE04 (CI) 39,54 0,11 1,20 1,205 39,85 0 0,00 1,5 0,48 0,60 1,50  0,992 1,92 -0,78 -0,08 -0,21 A A A Aceito 

RE05 (CI) 39,55 0,65 1,20 1,363 39,85 0 0,00 1,5 0,54 0,60 1,50  0,993 2,03 -0,75 -0,07 -0,19 A A A Aceito 

RE06 (CI) 39,38 0,10 1,20 1,204 39,85 0 0,00 1,5 0,47 0,60 1,50  0,988 1,92 -1,17 -0,12 -0,31 A A A Aceito 

RS-1 (CI) 10,49 0,16 1,20 1,211 10,67 0 0,00 1,9 0,13 0,20 1,90  0,983 2,25 -1,70 -0,17 -0,39 A A A Aceito 

RS-2 (CI) 24,45 0,08 1,20 1,203 24,14 0 0,00 1,9 0,29 0,46 1,90  1,013 2,25 1,30 0,13 0,29 A A A Aceito 

RS-3 (CI) 10,58 0,04 1,20 1,201 10,77 0 0,00 1,9 0,13 0,20 1,90  0,983 2,25 -1,70 -0,17 -0,39 A A A Aceito 

RS-4 (CI) 28,58 0,05 1,20 1,201 28,73 0 0,00 1,9 0,34 0,55 1,90  0,995 2,25 -0,50 -0,05 -0,11 A A A Aceito 

RS-5 (CI) 44,59 0,26 1,20 1,228 48,10 0 0,00 1,9 0,55 0,91 1,90  0,927 2,26 -7,30 -0,73 -1,68 A A Na Não aceito 

RS-6 (CI) 11,79 0,00 1,20 1,200 11,86 0 0,00 1,9 0,14 0,23 1,90  0,994 2,25 -0,60 -0,06 -0,14 A A A Aceito 

RS-7 (CI) 21,72 0,00 1,20 1,200 22,03 0 0,00 1,9 0,26 0,42 1,90  0,986 2,25 -1,40 -0,14 -0,32 A A A Aceito 

RS-8 (CI) 12,12 1,49 1,20 1,913 12,24 0 0,00 1,9 0,23 0,23 1,90  0,990 2,70 -1,00 -0,10 -0,19 A A A Aceito 

RS-9 (CI) 12,23 0,05 1,20 1,201 12,11 0 0,00 1,9 0,15 0,23 1,90  1,010 2,25 1,00 0,10 0,23 A A A Aceito 

RS-10 (GM) 34,86 0,26 1,20 1,228 34,05 0 0,00 1,9 0,43 0,65 1,90  1,024 2,26 2,40 0,24 0,54 A A A Aceito 

RS-11 (CI) 22,67 0,12 1,20 1,206 22,25 0 0,00 1,9 0,27 0,42 1,90  1,019 2,25 1,90 0,19 0,43 A A A Aceito 

RS-12 (CI) 33,96 0,08 1,20 1,203 34,73 0 0,00 1,9 0,41 0,66 1,90  0,978 2,25 -2,20 -0,22 -0,50 A A A Aceito 
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Tabela 4.19 - Dados dos LNMRI para análise da comparação regional com 
99m

Tc. 

SMN 
Equipa 

mento 

Atividade 
SMN 

(MBq) 

Incerteza Atividade 
LNMRI 

(MBq) 

Incerteza Desempenho 

Tipo A 
(%) 

Tipo B 
(%) 

SMN 
(%) 

Tipo A     
(%) 

Tipo A 
(MBq) 

Tipo B     
(%) 

SMN 
(MBq) 

LNMRI 
(MBq) 

LNMRI 
(%) 

Razão 
Incerteza 
total (%) 

Desvio 
(%) 

Escore 
Z 

Escore 
U 

Escore 
Z 

Razão 
Escore 

U 
Final 

RJ 03 GM 10,58 1,21 1,20 1,705 12,68 0,09 0,01 1,5 0,18 0,19 1,50  0,835 2,27 -16,53 -1,65 -4,08 A Na Na Não aceito 

RJ 04 CI 28,58 0,14 1,20 1,208 34,05 0,09 0,03 1,5 0,35 0,51 1,50  0,839 1,93 -16,05 -1,61 -4,52 A Na Na Não aceito 

RJ 05 GM 44,59 1,99 1,20 2,323 48,35 0,09 0,04 1,5 1,04 0,73 1,50  0,922 2,77 -7,78 -0,78 -1,52 A A Na Não aceito 

RJ 06 CI 11,79 0,06 1,20 1,202 12,68 0,09 0,01 1,5 0,14 0,19 1,50  0,930 1,92 -7,05 -0,70 -1,92 A A Na Não aceito 

RJ 07 CI 21,72 0,24 1,20 1,224 23,00 0,09 0,02 1,5 0,27 0,35 1,50  0,944 1,94 -5,55 -0,56 -1,49 A A Na Não aceito 

RJ 08 CI 12,12 0,15 1,20 1,209 12,68 0,09 0,01 1,5 0,15 0,19 1,50  0,956 1,93 -4,40 -0,44 -1,18 A A Na Não aceito 

RJ 09 CI 12,23 0,25 1,20 1,226 12,68 0,09 0,01 1,5 0,15 0,19 1,50  0,964 1,94 -3,57 -0,36 -0,95 A A A Aceito 

RJ 10 CI 34,86 0,38 1,20 1,259 35,81 0,09 0,03 1,5 0,44 0,54 1,50  0,974 1,96 -2,65 -0,26 -0,70 A A A Aceito 

RJ 11 CI 22,67 0,11 1,20 1,205 23,00 0,09 0,02 1,5 0,27 0,35 1,50  0,986 1,93 -1,43 -0,14 -0,38 A A A Aceito 

RJ 12 CI 33,96 0,20 1,20 1,216 34,05 0,09 0,03 1,5 0,41 0,51 1,50  0,997 1,93 -0,26 -0,03 -0,07 A A A Aceito 

RJ 13 CI 23,02 0,09 1,20 1,203 23,00 0,09 0,02 1,5 0,28 0,35 1,50  1,001 1,92 0,08 0,01 0,02 A A A Aceito 

RJ 14 CI 21,39 0,09 1,20 1,204 21,30 0,09 0,02 1,5 0,26 0,32 1,50  1,004 1,93 0,40 0,04 0,11 A A A Aceito 

RJ 15 CI 34,28 0,12 1,20 1,206 34,05 0,05 0,02 1,5 0,41 0,51 1,50  1,007 1,93 0,67 0,07 0,18 A A A Aceito 

RJ 16 CI 34,32 0,69 1,20 1,383 34,05 0,05 0,02 1,5 0,47 0,51 1,50  1,008 2,04 0,80 0,08 0,20 A A A Aceito 

RJ 17 CI 12,89 0,07 1,20 1,202 12,68 0,05 0,01 1,5 0,15 0,19 1,50  1,016 1,92 1,62 0,16 0,43 A A A Aceito 

RJ 18 CI 36,40 0,28 1,20 1,232 35,81 0,05 0,02 1,5 0,45 0,54 1,50  1,016 1,94 1,65 0,16 0,43 A A A Aceito 

RJ 19 GM 36,42 18,88 1,20 18,921 35,81 0,05 0,02 1,5 6,89 0,54 1,50  1,017 18,98 1,70 0,17 0,05 A A A Aceito 

RJ 20 CI 36,43 0,28 1,20 1,233 35,81 0,05 0,02 1,5 0,45 0,54 1,50  1,017 1,94 1,74 0,17 0,45 A A A Aceito 

RJ 21 CI 34,65 0,44 1,20 1,280 34,05 0,05 0,02 1,5 0,44 0,51 1,50  1,018 1,97 1,75 0,18 0,45 A A A Aceito 

RJ 22 CI 34,69 0,12 1,20 1,206 34,05 0,05 0,02 1,5 0,42 0,51 1,50  1,019 1,93 1,88 0,19 0,49 A A A Aceito 

RJ 23 CI 37,00 0,26 1,20 1,227 35,81 0,05 0,02 1,5 0,45 0,54 1,50  1,033 1,94 3,32 0,33 0,86 A A A Aceito 

RJ 24 CI 13,12 0,03 1,20 1,200 12,68 0,05 0,01 1,5 0,16 0,19 1,50  1,035 1,92 3,51 0,35 0,92 A A A Aceito 

RJ 25 GM 37,28 1,58 1,20 1,986 35,81 0,05 0,02 1,5 0,74 0,54 1,50  1,041 2,49 4,09 0,41 0,82 A A A Aceito 

RJ 26 GM 20,26 1,19 1,20 1,693 18,65 0,05 0,01 1,5 0,34 0,28 1,50  1,086 2,26 8,64 0,86 1,86 A A Na Não aceito 

RJ 27 GM 52,76 1,78 1,20 2,146 48,35 0,05 0,03 1,5 1,13 0,73 1,50  1,091 2,62 9,13 0,91 1,67 A A Na Não aceito 

RJ 28 GM 54,54 0,96 1,20 1,537 48,35 0,05 0,03 1,5 0,84 0,73 1,50  1,128 2,15 12,80 1,28 2,85 A Na Na Não aceito 

RJ 29 GM 14,36 7,33 1,20 7,423 12,68 0,05 0,01 1,5 1,07 0,19 1,50  1,133 7,57 13,26 1,33 0,79 A Na A Aceito 

RJ 30 CI 41,89 0,96 1,20 1,537 35,81 0,05 0,02 1,5 0,64 0,54 1,50  1,170 2,15 16,98 1,70 3,70 A Na Na Não aceito 

RJ 31 GM 14,46 5,89 1,20 6,016 12,26 0,05 0,01 1,5 0,87 0,18 1,50  1,180 6,20 17,98 1,80 1,26 A Na Na Não aceito 

RJ 32 GM 40,59 2,24 1,20 2,541 34,05 0,05 0,02 1,5 1,03 0,51 1,50  1,192 2,95 19,20 1,92 2,90 A Na Na Não aceito 
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Alguns dados da Tabela 4.18 e Tabela 4.19 são sistematizados na Tabela 4.20 e foram 

usados nos testes de hipótese para variâncias e valores médios da razão dos resultados obtidos 

pelos LRM na avaliação dos SMN de sua região, tendo os resultados do LNMRI como 

referência. 

Tabela 4.20 - Resumo dos dados para os testes estatísticos. 

LRM 
𝑖 

N
o
 

participante 
𝑛𝑗 

Razão 

Média 

�̅�𝑖 

Desvio 

Padrão 

𝑆�̅�𝑖
 

Desvio do 

LNMRI 

(%) 

Variância 

𝑆�̅�𝑖

2  
Razão das 

Variâncias 

Student 
𝑡 

GL 

ν 

ESBRA 9 0,9837 0,060736 -3,43 0,003689 2,01 1,132103 37 

CRCN 6 0,9842 0,021079 -3,39 0,000444 16,66 1,926121 32 

ESPOA 12 0,9918 0,025502 -2,63 0,000650 11,38 1,545763 38 

LNMRI 30 1,0186 0,086028 0,00 0,007401 1,00 - - 

 

Cada LRM (𝑖) contribuiu com um número de participantes (𝑛𝑗). 

A definição dos parâmetros analisados é apresentada na tabela abaixo: 

 

Tabela 4.21 - Definição matemática dos parâmetros analisados. 

Razão Média �̅�𝑖 =
∑ 𝑅𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

Desvio padrão 𝑆�̅�𝑖
= √

∑ (𝑅𝑖𝑗 − �̅�𝑖)
2𝑛

𝑗=1

𝑛 − 1
 

Diferença para o LNMRI (%) ∆% =
�̅�𝑖 − �̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

× 100 

Razão das Variâncias 𝐹 =
𝑆�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2

𝑆�̅�𝑖

2  

 

Os resultados da Tabela 4.20 mostram que as variâncias do LNMRI e ESBRA são 

bem maiores que as do CRCN-NE e ESPOA. A principal razão, examinando-se a Tabela 4.18 

e Tabela 4.19, deve-se ao fato de 33% (13/39) dos ativímetros avaliados no RJ e Centroeste 

serem baseados não em Câmara de Ionização, mas em detectores Geiger Muller que tinham 

em média pior desempenho e maior coeficiente de variação em suas medições de atividade, 

enquanto os avaliados no Nordeste e em Porto Alegre somaram menos que 6% (1/18). Uma 

segunda razão, possivelmente devida a fatores ligados ao controle de qualidade dos 
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ativímetros e a qualidade da execução das medições, é que mesmo em ativímetros baseados 

em Câmara de Ionização aqueles pares de resultados acompanham o desempenho geral. Os 

testes de variância mostraram que elas eram iguais entre LNMRI e ESBRA e diferentes entre 

LNMRI e ESPOA ou CRCN-NE. Portanto, mais que uma visão qualitativa dos resultados. 

Mesmo assim, foram feitos os cálculos para testar a similaridade das médias. 

Na formulação de hipóteses foi comparado se a média dos resultados de razão da 

medição dos participantes em relação ao valor de referência do LRM em sua região de 

atuação é igual à média obtida pelo LNMRI no Rio de Janeiro em idênticas condições. 

Analisaram-se as duas amostras de tamanhos nlnmri e ni da variável aleatória normal X. Na 

população de resultados da razão de medição obtidas pelo LNMRI, a média de X foi 

denominada �̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖 enquanto que na população de resultados obtidos por um dado LRM a 

média de X foi �̅�𝑖 (ALMEIDA e TAUHATA, 2014). 

As hipóteses testadas foram: 

𝐻0: �̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖 = �̅�𝑖 (4.1) 

𝐻1: �̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖 ≠ �̅�𝑖  (4.2) 

Para tanto, pressupôs-se, inicialmente que os desvios padrão fossem iguais; 

𝑆�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖
= 𝑆�̅�𝑖

 (4.3) 

Esta hipótese foi testada em uma primeira etapa pela razão das variâncias, neste caso,  

𝐹 =
𝑆�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2

𝑆�̅�𝑖

2  (4.4) 

F tem distribuição de Fisher-Snedecor, com nlnmri-1 e ni-1 gl, respectivamente 

(ALMEIDA e TAUHATA, 2014). Desta forma, o teste F pôde ser usado com a hipótese nula: 

𝐻0
′ : 𝑆�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2 = 𝑆�̅�𝑖

2  (4.5) 

ou rejeitada por 

𝐻𝑎
′ : 𝑆�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2 ≠ 𝑆�̅�𝑖

2  (4.6) 

Para o calculo da estatística F descrita em (4.4) pôde-se reduzir a analise a uma tabela 

unilateral colocando-se a maior variância no numerador resultando sempre em F>1. 
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O valor crítico de F depende do nível de significância () e do número de graus de 

liberdade (n-1) das amostras comparadas indicado por: F;glN;glD, (ALMEIDA e TAUHATA, 

2014) sendo 

 glN graus de liberdade do numerador 

 glD graus de liberdade do denominador 

Comprovado nesta primeira etapa a igualdade das variâncias equação (4.5) e 

considerando-se que a variável X segue uma distribuição próxima de uma curva normal, tanto 

nas medições dos LRM quanto nas do LNMRI. Neste caso, pôde-se obter em uma segunda 

etapa um valor; 

𝑇 =
(�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖 − �̅�𝑖) − (�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖 − �̅�𝑖)

√𝑆𝑝
2(

1
𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

+
1
𝑛𝑖

)

 
(4.7) 

Onde �̅� é o valor médio na população e �̅� na amostra em uso e 𝑆𝑝
2 é uma estimativa da 

variância populacional como uma média entre 𝑆�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2  e 𝑆�̅�𝑖

2  ponderada por nlnmri e ni. A 

variável T segue a distribuição t Student com (nlnmri + ni-2) gl (ALMEIDA e TAUHATA, 

2014). 

Se a hipótese nula expressa em (4.1) for verdadeira, então, em (4.7) tem-se que; 

𝑡 =
(�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖 − �̅�𝑖)

√𝑆𝑝
2(

1
𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

+
1
𝑛𝑖

)

 
(4.8) 

Em resumo, se 𝐻0 é verdadeira, t0 segue a distribuição t Student com (nlnmri + ni-2) gl.  

𝑆𝑝
2 =

(𝑛𝑛𝑙𝑚𝑟𝑖 − 1)𝑆�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2 + (𝑛𝑖 − 1)𝑆�̅�𝑖

2

𝑛𝑛𝑙𝑚𝑟𝑖 + 𝑛𝑖 − 2
 (4.9) 

Caso a igualdade das variâncias seja rejeitada (4.6), não haverá sentido em combinar 

𝑆�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2  e 𝑆�̅�𝑖

2 . A variável aleatória a ser testada será então uma combinação dos parâmetros, tal 

que siga aproximadamente a distribuição t de Student (ALMEIDA e TAUHATA, 2014);  

𝑡 =
(�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖 − �̅�𝑖)

√(
𝑆�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2

𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖
+

𝑆�̅�𝑖

2

𝑛𝑖
)

 
(4.10) 

E com ν graus de liberdade; 
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ν =

(
𝑆�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2

𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖
+

𝑆�̅�𝑖

2

𝑛𝑖
)

2

(
𝑆�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2

𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖
)

2

𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖 − 1 +

(
𝑆�̅�𝑖

2

𝑛𝑖
)

2

𝑛𝑖 − 1

 
(4.11) 

Aplicaram-se as equações (4.1) a (4.11) e as tabelas de distribuição t de Student e F de 

Fisher-Snedecor (ALMEIDA e TAUHATA, 2014) aos resultados dos LRM obtendo-se: 

I. Teste de hipóteses para ESBRA 

Primeira etapa – comparação das variâncias 

𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 2,01 

Fcrítico=𝐹𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖−1;𝑛𝐸𝑆𝐵𝑅𝐴−1;= F29;8;0,975 

F29;8;0,975=3,89. 

Como 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 é menor que Fcrítico, então as variâncias são iguais. 

Segunda etapa – comparação das médias 

Das equações (4.8) e (4.9), obtém-se; 

𝑡 =
(�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖−�̅�𝑖)

√
(𝑛𝑛𝑙𝑚𝑟𝑖−1)𝑆

�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2 +(𝑛𝑖−1)𝑆
�̅�𝑖

2

𝑛𝑛𝑙𝑚𝑟𝑖+𝑛𝑖−2
×(

1

𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖
+

1

𝑛𝑖
)

 → 𝑡 =
(1,0186−0,9837)

√
29×0,007401+8×0,003689

37
×(

1

30
+

1

9
)

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 1,132 

𝜈 = 𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖 + 𝑛𝐸𝑆𝐵𝑅𝐴 − 2 = 

𝜈 = 30 + 9 − 2 = 37 

tcrítico = t37; 0,975   

tcrítico = t37; 0,975 = 2,03.  

Como 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜< tcrítico, então �̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖 = �̅�𝐸𝑆𝐵𝑅𝐴 

Dentro de um nível de confiança de 95%, os resultados do ESBRA são iguais ao do 

LNMRI.  

 

II. Teste de hipóteses para CRCN-NE 

Primeira etapa – comparação das variâncias 

𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 16,66 

Fcrítico=𝐹𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖−1;𝑛𝐶𝑅𝐶𝑁−1;= F29;5;0,975 

F29;5;0,975=6,23.  

Como 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜> Fcrítico, as variâncias não são iguais para 95%. 
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Segunda etapa – comparação das médias 

Neste caso, aplica-se (4.10); 

𝑡 =
(�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖−�̅�𝑖)

√(
𝑆

�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2

𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖
+

𝑆
�̅�𝑖

2

𝑛𝑖
)

 → 𝑡 =
(1,0186−0,9842)

√(
0,007401

30
+

0,000444

6
)

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 1,926121 

E C11; 

ν =
(

𝑆
�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2

𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖
+

𝑆
�̅�𝑖

2

𝑛𝑖
)

2

(

𝑆
�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2

𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖
)

2

𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖−1
+

(

𝑆
�̅�𝑖

2

𝑛𝑖
)

2

𝑛𝑖−1

 → ν =
(

0,007401

30
+

0,000444

6
)

2

(
0,007401

30
)

2

30−1
+

(
0,000444

6
)

2

6−1

 

ν = 32 

tcrítico = t32; 0,975   

tcrítico = t32; 0,975 =2,042.  

Como 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜< tcrítico, os valores médios são considerados iguais para 95% ou seja, 

os resultados do CRCN-NE podem ser considerados iguais aos do LNMRI, embora com 

valores das incertezas de medição diferentes. 

 

3. Teste de hipóteses para ESPOA 

Primeira etapa – comparação das variâncias 

𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 11,38 

Fcrítico=𝐹𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖−1;𝑛𝐸𝑆𝑃𝑂𝐴−1;= F29;11;0,975 

F29;5;0,975=3,12.  

Como 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜> Fcrítico, as variâncias não são iguais. 

Segunda etapa – comparação das médias 

Neste caso, aplica-se C10; 

𝑡 =
(�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖−�̅�𝑖)

√(
𝑆

�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2

𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖
+

𝑆
�̅�𝑖

2

𝑛𝑖
)

      → 𝑡 =
(1,0186−0,9918)

√(
0,007401

30
+

0,000650

12
)

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 1,546 

E de (4.11) 
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ν =
(

𝑆
�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2

𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖
+

𝑆
�̅�𝑖

2

𝑛𝑖
)

2

(

𝑆
�̅�𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖

2

𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖
)

2

𝑛𝑙𝑛𝑚𝑟𝑖−1
+

(

𝑆
�̅�𝑖

2

𝑛𝑖
)

2

𝑛𝑖−1

  → ν =
(

0,007401

30
+

0,000650

12
)

2

(
0,007401

30
)

2

30−1
+

(
0,000650

12
)

2

12−1

 

ν = 38 

tcrítico = t38; 0,975   

tcrítico = t38; 0,975 =2,02.  

Como tcalculado< tcrítico, os valores médios da razão de medição obtidos pelo ESPOA 

podem ser considerados iguais, aos obtidos pelo LNMRI no Rio de Janeiro. 

 Como resultado dos testes, obteve-se que as medições de atividade pelos três LRM 

(ESBRA, CRCN-NE e ESPOA), eram iguais às do LNMRI, em um nível de confiança de 

95%, ou seja, eram satisfatoriamente bem rastreados metrológicamente. 

 

 

4.1.5.2 Resultados das medições dos SMN avaliados pelos LRM. 

 

Sendo a Norma CNEN NN 3.05 de dezembro de 2013 que regula o desempenho das 

medições de atividade nos SMN, os resultados foram avaliados segundo esta norma em 

“Conforme” e “Não conforme” de acordo com o valor da razão das atividades do SMN e da 

referência esteja dentro ou fora da faixa de 10%. 

O seguinte texto do Relatório da comparação era enviado aos participantes do estado 

do Rio de Janeiro pelo LNMRI, onde o programa de comparação foi iniciado. 

“O desempenho do Serviço de Medicina Nuclear, na comparação, é avaliado em 

função da Razão entre os resultados do SMN e do LNMRI (Tabela 4.22), que permite 

classificar os resultados de forma objetiva, isto é, determinando valores que estão em 

conformidade ou não com a norma CNEN”.  

 

Tabela 4.22 - Avaliação do desempenho na comparação entre SMN/LNMRI. 

Razão Desempenho 

0,90  R  1,10 Conforme a norma CNEN 

0,90 > R > 1,10 Não conforme a norma CNEN 

 



98 

 

 

Um resumo dos resultados das medições de atividade dos SMN avaliados pelos LRM 

é apresentado na Tabela 4.23, assim distribuídos: a) Todas as medições; b) Medições de 
123

I; 

c) Medições de 
131

I; d) Medições de 
201

Tl; e) Medições de 
67

Ga; e f) Medições de 
99m

Tc. 

Dos 1538 dados de comparações resumidos e apresentados por radionuclídeo, 5,3% 

foram de 
123

I, 14,0% de 
201

Tl, 24,4% de 
67

Ga, 28,0% de 
131

I e 28,3% de 
99m

Tc. 

 

Tabela 4.23 - Resumo das medições dos SMN avaliados pelos LRM. 

Todas as 1538 medições 

Conforme 77,05 % Não Conforme 22,95 % 

≥ 0,90 e ≤ 1,10 <0,90 >1,10 

Total = 1185 % 77,05 Total = 154 % 10,0 Total = 199 % 12,9 

CI GM CI GM CI GM 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

968 81,69 217 18,31 92 59,7 62 40,3 35 17,6 164 82,4 

            123
I - 81 medições 

Conforme 59,3 % Não Conforme 40,7 % 

≥ 0,90 e ≤ 1,10 <0,90 >1,10 

Total = 48 % 59,3 Total = 13 % 16,0 Total = 20 % 24,7 

CI GM CI GM CI GM 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

43 89,6 5 10,4 11 84,6 2 15,4 0 0,0 20 100,0 

            131
I - 431 medições 

Conforme 76,1 % Não Conforme 23,9 % 

≥ 0,90 e ≤ 1,10 <0,90 >1,10 

Total = 328 % 76,1 Total = 36 % 8,4 Total = 67 % 15,5 

CI GM CI GM CI GM 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

257 78,4 71 21,6 25 69,4 11 30,6 17 25,4 50 74,6 

            201
Tl - 215 medições 

Conforme 78,6 % Não Conforme  21,4 % 

≥ 0,90 e ≤ 1,10 <0,90 >1,10 

Total = 169 % 78,6 Total = 33 % 15,3 Total = 13 % 6,0 

CI GM CI GM CI GM 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

144 85,2 25 14,8 16 48,5 17 51,5 4 30,8 9 69,2 

            67
Ga - 376 medições 

Conforme 76,1 % Não Conforme 

 

23,9 % 

≥ 0,90 e ≤ 1,10 <0,90 >1,10 

Total = 286 % 76,1 Total = 34 % 9,0 Total = 56 % 14,9 

CI GM CI GM CI GM 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

236 82,5 50 17,5 18 52,9 16 47,1 8 14,3 48 85,7 

            99m
Tc - 435 medições 

Conforme 81,4 % Não Conforme 18,6 % 

≥ 0,90 e ≤ 1,10 <0,90 >1,10 

Total = 354 % 81,4 Total = 38 % 8,7 Total = 43 % 9,9 

CI GM CI GM CI GM 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

288 81,4 66 18,6 22 57,9 16 42,1 6 14,0 37 86,0 
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Cerca de 23% dos resultados de todas as medição dos SMN não estavam em 

conformidade com a norma CNEN-NN-3.05, significando alguma distorção no processo de 

medição daquelas fontes radioativas no SMN, ou imprecisão no fator de calibração do 

ativímetro. Foi grande a dispersão nos resultados dos equipamentos da marca Victoreen. 

Destacam-se também da Tabela 4.23, informações sobre os tipos de detectores usados 

nos ativímetros e seu desempenho. Em quaisquer dos resultados de todos os radionuclídeos 

(
123

I, 
131

I, 
201

Tl, 
67

Ga e 
99m

Tc) que estão em conformidade na tabela, de 78,4 à 89,6% deles 

foram obtidos com ativímetro baseado em Câmara de Ionização (CI) e somente 10,4 à 21,6% 

com ativímetro baseado em Geiger Muller (GM). Os resultados em não conformidade foram 

divididos nas faixas 0,90 > R > 1,10. Na primeira faixa 0,90 > R foram 84,6 à 48,5% de 

resultados de ativímetro com CI e 51,5 à 15,4 de ativímetro com GM. Na segunda faixa, com 

R >1,10 foram 30,8 à 0% de ativímetro com CI e 100 à 69,2% de ativímetro com GM. Ou 

seja, de maneira geral os resultados em conformidade foram majoritariamente obtidos com 

ativímetros baseados em CI enquanto os resultados em não conformidade, divididos por faixa 

apresentaram o seguinte perfil na faixa R<0,90 houve uma tendência da maioria dos 

ativímetros baseados em CI enquanto na faixa R >1,10 a maioria foi de ativímetros baseados 

em GM, devido principalmente à limitação da correção de tempo morto destes tubos em 

atividades mais altas.  

A exceção do 
123

I, a maioria dos demais radionuclídeos (
131

I, 
201

Tl, 
67

Ga e 
99m

Tc) 

tiveram resultados com mais de 75% em conformidade. Este baixo desempenho para o 
123

I 

deve-se ao fato deste radionuclídeo além de emitir o principal raio gama de 158,97 keV com 

83,25% de intensidade de emissão, também emite raios X característicos na faixa de 27 a 32 

keV com altas intensidades de emissão e que são fortemente absorvidos pelas paredes do 

frasco de vidro e também pela parede do poço do ativímetro. Como a atividade depende da 

ionização do gás do ativímetro pelos fótons emitidos pelo radionuclídeo, essa forte absorção 

resulta na leitura de uma atividade menor em relação à atividade correta. Esse processo é mais 

crítico quanto mais baixo são as energias dessas radiações. Por essa razão a leitura da 

atividade de um ativímetro para o 
123

I deve ser corrigida por um fator de correção usando uma 

fonte padrão fornecida por um laboratório de Metrologia de Radionuclídeos como o 

LNMRI/IRD (IWAHARA, 2001). Neste tipo de laboratório, a atividade das fontes é medida 

em sistema secundário constituído de uma câmara de ionização especial, com absorção bem 

menor das radiações de baixa energia em suas paredes que aquelas dos ativímetros comerciais 

e com geometria de medição em ampolas de espessura bem mais fina que os frascos usados 

na rotina dos Centros Produtores de Radiofármacos e Serviços de Medicina Nuclear, 
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acarretando também menor absorção nas suas paredes e, consequentemente, maior resposta na 

atividade medida. 

O baixo número de medições de 
123

I, com 5,3% do total na Tabela 4.23, pode por 

hipótese dever-se ao maior custo de sua produção no mercado já estabelecido para o 
131

I, 

mesmo este não sendo o mais indicado para aplicações diagnósticas. “A relativa baixa energia 

do 
123

I comparada à energia do 
131

I permite, que se administre atividade maior ao paciente, 

com melhoria da imagem e menor dose de radiação absorvida” (ALDIGHIERI et al, 2005). 

A maioria dos resultados mostrados na Tabela 4.23 são de 
131

I e 
99m

Tc. Embora o 

99m
Tc ainda seja o radionuclídeo mais usado no mundo – “Ainda hoje, mais de 70% das 

investigações diagnósticas são realizadas com este único isótopo” (AIEA, 2009), já o 
131

I 

ainda é o isótopo mais antigo e mais usado em terapia (ZIMMERMAN E BERGERON, 

2016), explicando um pouco os números idênticos (28,0 e 28,3%). O 
67

Ga (24,4%) foi muito 

usado devido a emissão de fótons de 94 e 184 keV de energia gama, bem adequqada e à 

obtenção de imagem SPECT, além de ser produzido em ciclotron, clinicamente é usado em 

imagens de tumores malignos, abscessos e locais inflamados (SAHA, 2010). O 
201

Tl (14,0%), 

é usado para imagens de perfusão miocárdica para delinear o miocárdio isquêmico e 

infartado. Também é indicado para a detecção de hiperparatireoidismo e tumores cerebrais, 

embora outros radionuclídeos possam desempenhar estas funções com maior eficiência 

(SAHA, 2010).  
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4.1.6 Comparações indiretas de SMN com IPEN – LNMRI. 

4.1.6.1 Resultados para 
131

I 

 

Esta comparação realizada no âmbito do projeto ARCAL 6074/2016 (ARCAL, 2016), 

deveria contar inicialmente com 45 valores da razão R equação (3.1) para 
131

I. No entanto, 

três SNM não enviaram resultados, restando então 42 resultados individuais de 30 SMN, 

lembrando que alguns destes realizaram e reportaram resultados de mais de um ativímetro. 

O fator de correção no ativímetro do IPEN das medições da atividade das amostras 

enviadas aos participantes, obtido de acordo com a equação (3.2) foi de 1,013 para 
131

I, o que 

significa uma diferença de 1,3% entre os resultados do LNMRI e do IPEN. 

Este fator de correção foi obtido com a amostra aberta no LNMRI para obter o valor 

de referência. No entanto, as outras duas amostras não abertas tiveram resultados semelhantes 

por serem alíquotas da mesma fonte original e terem sido medidas em uma câmara de 

ionização rastreada ao sistema de referência para medição de emissores gama do LNMRI.  

A Tabela 4.24 apresenta os resultados de 
131

I na comparação SMN - IPEN/LNMRI. 

Todos os participantes relataram resultados na unidade mCi. Todos os resultados 

foram corrigidos para a data e hora de referência, e transformados para a unidade MBq. 

A numeração sequencial de 23 até 52 foi gerada no relatório do projeto ARCAL 

6074/2016 e refer-se aos 30 SMN do Brasil que efetivamente participaram deste projeto. 

Os participantes relataram incertezas na atividade de forma incompleta. Tentou-se 

refazer estes cálculos por meio da troca de informações. No entanto, como os dados não 

estavam disponíveis, não foi possível recalcular as incertezas.  

De todos os 42 resultados de 
131

I obtidos dos SMN participantes da comparação do 

projeto ARCAL 6074/2016 coordenada no Brasil pelo LNMRI, 15 diferem menos de 2% do 

valor de referência, 30 menos de 5%, 38 menos de 10% e 4 diferem mais de 10%. Dois SMN 

sinalizaram o recebimento da amostra e não enviaram resultados. Um terceiro sequer deu 

retorno.  

Os números apresentados indicam que 90% dos SMN participantes tiveram resultados 

satisfatórios de acordo com a norma (CNEN, 2013) que exige exatidão menor que 10%. 

Os resultados que não estavam em conformidade com esta norma também não foram 

aceitáveis para o escore Z (obtendo | z |> 3), pois ambos os critérios são relacionados (ver 

Tabela 3.1). Estes SMN foram incentivados a repetir as medições após reavaliação das 

condições operacionais dos seus ativímetros. 
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Tabela 4.24 - Resultados da comparação SMN-IPEN/LNMRI para 
131

I. 

Dados do SMN participante da comparação 
Dados da 

referência 

Critério de 

conformidade: 

Código 
Ativímetro 

Atividade 

medida 

(mCi) 

Incerteza 

k=1 

(%) 

Atividade 

Corrigida 

(MBq) 

Atividade 

 

(MBq) 

Incerte

za k=1 

(MBq) 

R 
Escore 

Z 

Marca Modelo [0.9 1.1] |z| < 3 

23 AN  ACT 15P 5,2 0,1 213 225 0,9 0,948 -1,58 

24 C CRC 7 4,7 0,6 220 221 0,9 0,995 -0,16 

25 V VEXCAL-192 5,7 NR 232 223 0,9 1,043 1,32 

26 C CRC-15R 4,9 0,0 200 199 0,8 1,009 0,27 

27 BMS  A100P 4,8 5,2 196 221 0,9 0,886 -3,46 

28 V VEXCAL 4,5 2,7 220 204 0,8 1,079 2,38 

29 C CRC-35R 4,6 0,3 203 225 0,9 0,902 -2,97 

29* C CRC25R PET 5,3 0,0 237 225 0,9 1,053 1,61 

29** C CRC-25R 4,6 0,2 206 225 0,9 0,918 -2,49 

29*** C CRC-25R 4,4 0,1 194 225 0,9 0,864 -4,11 

30 C CRC-15R 4,4 NR 233 228 0,9 1,022 0,66 

31 AN  ACT 15P 4,3 0,0 225 219 0,9 1,026 0,79 

32 FB  MARK VI 5,5 9,0 225 225 0,9 0,997 -0,08 

33 V AV-02 5,3 1,1 232 223 0,9 1,041 1,25 

34 C CRC-25R 5,6 7,0 228 223 0,9 1,021 0,64 

35 BMS  A100P 5,1 0,1 209 226 0,9 0,928 -2,20 

36 V AV-02 1,8 4,6 240 225 0,9 1,069 2,09 

37 C CRC-127 R 5,4 1,9 215 220 0,9 0,977 -0,70 

38 AN  ACT-15P 1,7 0,1 226 221 0,9 1,018 0,55 

39 AN  ACT-15P 1,9 0,0 237 227 0,9 1,041 1,25 

40 BMS  A100P 3,9 0,9 161 230 0,9 0,698 -9,15 

41 NA  MARK V 5,2 0,0 230 229 0,9 1,006 0,18 

41* NA  MARK V 2,3 NR 227 229 0,9 0,992 -0,23 

41** C CRC-25R 5,3 1,6 236 229 0,9 1,029 0,89 

41*** C CRC-25R 2,4 1,6 237 229 0,9 1,034 1,03 

41**** C CRC-25R PET 5,2 1,6 232 229 0,9 1,014 0,41 

41***** C CRC25R PET 2,4 1,6 234 229 0,9 1,022 0,66 

41****** C CRC-5 5,4 1,6 240 229 0,9 1,046 1,41 

41******* C CRC-5 2,4 1,6 232 229 0,9 1,012 0,37 

42 BMS  A100P 4,8 2,0 232 230 0,9 1,007 0,22 

42* C CRC25R PET 4,9 3,1 236 230 0,9 1,024 0,72 

43 C CRC-25R 6 1,0 237 232 0,9 1,025 0,76 

44 V VEXCAL 4,7 16,4 210 222 0,9 0,944 -1,68 

45 C CRC-25R 4,4 0,0 232 236 1,0 0,984 -0,47 

46 C CRC-15R 5,3 0,0 237 233 0,9 1,020 0,61 

47 C CRC-127R 5,7 0,0 228 224 0,9 1,018 0,54 

48 C CRC-15R 0,4 NR 233 226 0,9 1,033 1,00 

49 C CRC-15R 5,7 0,6 232 232 0,9 0,997 -0,08 

50 AN  ACT-15P 5,3 NR 231 227 0,9 1,017 0,53 

51 NA  34-164 3,8 0,9 184 223 0,9 0,827 -5,25 

52 AN  ACT-15P 5,3 0,0 233 227 0,9 1,029 0,88 

52* V AV-02 4,7 0,0 227 227 0,9 1,000 0,01 

* Repetição da medição no mesmo SMN em diferentes tempos ou diferentes ativímetros. 

Siglas utilizadas: AN = Alfanuclear; C = Capintec; V = Veccsa; BMS = Biodex Medical 

System; FB = Fluke Biomedical; NA = Nuclear Associates. NR = Não reportado. 
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4.1.6.2 Resultados para 
90

Y 

 

Dos poucos SMN que na época aceitaram participar da comparação para 
90

Y, somente 

2 tinham autorização da CNEN para manipular este radionuclídeo. Um serviço apresentou 

resultados de 2 ativímetros e o outro de um ativímetro. 

Para viabilizar a comparação, o 
90

Y foi calibrado pela primeira vez no LNMRI pelo 

método CIEMAT/NIST, conforme descrito no item 4.2.2. 

O fator de correção das medições da atividade do 
90

Y no ativímetro do IPEN foi de 

0,968 significando uma diferença de -3,2% entre os resultados do LNMRI e do IPEN. Este 

fator de correção foi obtido com a amostra aberta e confirmado com as amostras não abertas 

no LNMRI. 

 A Tabela 4.25 apresenta os resultados de 
90

Y na comparação SMN - IPEN/LNMRI. 

Os resultados, relatados em mCi, foram corrigidos para a data e hora de referência, e 

transformados para a unidade MBq. Mais uma vez, ficou evidenciada a dificuldade dos SMN 

em reportar incertezas.  

Dos 3 resultados de 
90

Y obtidos dos 2 SMN participantes, somente o de um deles 

estava conforme à norma CNEN-NN-3.05, ou 33% do total de resultados (50% dos SMN).  

O SMN com resultados que não estava em conformidade com a norma participou de 

uma nova rodada de comparação das medições após reavaliação das condições operacionais 

dos seus ativímetros.  

 

Tabela 4.25 - Resultados da comparação SMN-IPEN/LNMRI para 
90

Y. 

Dados do SMN participante da comparação Dados da referência 
Critério de 

conformidade: 

Código 

Ativímetro Atividade 

medida 

(mCi) 

Incerteza 

k=1 

(%) 

Atividade 

Corrigida 

(MBq) 

Atividade 

 

(MBq) 

Incerteza 

k=1 

(MBq) 

R Escore Z 

Marca Modelo [0.9;1.1] |z| < 3 

0001 C CRC-25 PET 8,55 mCi 3,1 547,7 473,2 1,9 1,157 4,77 

0001* BMS Atomlab 100 6,50 mCi 2,0 407,0 473,2 1,9 0,860 -4,24 

0002 C CRC-25R 5,47 mCi NR 467,8 480,3 1,9 0,974 -0,78 

* Repetição da medição no mesmo SMN em diferentes tempos ou diferentes ativímetros. 

Siglas utilizadas: C = Capintec; BMS = Biodex Medical System. NR = Não reportado. 
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4.1.6.3 Conclusões da comparação ARCAL 6074/2016 

 

As principais conclusões gerais das medições de atividade nos exercício e de aferição 

regional de radionuclídeos terapêuticos com medidores de atividade na América Latina e no 

Caribe, ARCAL 6074/2016 são apresentadas a seguir. Trata-se do desempenho tanto para as 

determinações da atividade de 
131

I como de 
90

Y, realizadas nos ativímetros de 10 países da 

região totalizando 54 instituições, sendo 30 delas do Brasil (ARCAL, 2016).  

 

a) Para as medições 
131

I, 93,2% dos participantes tiveram desempenho satisfatório. Esta é uma 

evidência de que os fatores de calibração fornecidos pelos fabricantes de ativimetros exibem 

uma exatidão razoável para a medição da atividade deste radionuclídeo em amostras de 

radiofármacos com geometrias semelhantes à dos itens na medição de comparação: frascos 

de vidro 8R, 10R e um frasco de vidro neutro de 17 ml de capacidade tipo 1, com 4 ml e 5 ml 

de solução 
131

I. No entanto, os resultados também mostram que se obtém um bom 

desempenho com controles diários com uma fonte de meia-vida longa. Os resultados dessas 

verificações diárias indicam se é necessária uma nova calibração do instrumento. 

 

b) Para 
90

Y, apenas 52% dos resultados se mostram satisfatórios. Fatores de calibração 

fornecidos pelos fabricantes de ativímetros geralmente superestimam a atividade deste 

radionuclídeo de forma inaceitável para satisfazer os requisitos de terapia de radionuclídeos, 

quando se testam amostras de radiofármacos nos frascos de vidro 10R com 1 ml de solução 

90
Y. Neste caso é essencial, a disponibilidade de serviços de calibração para ativímetros com 

rastreabilidade comprovada para padrões nacionais e internacionais. 

 

c) Não se observou associação direta entre o desempenho dos participantes e as atividades de 

131
I e 

90
Y presentes no item de comparação no momento em que as medições foram feitas. 

Sendo a estabilidade e adequação dos itens utilizados para a comparação satisfatória.  

 

d) Foram observados maiores desvios do valor de referência em equipamentos que não foram 

comparados com institutos nacionais de metrologia e empregaram calibrações do fabricante. 

Como uma fração significativa dos participantes, são de países onde há programas de 

comparação fornecidos por institutos nacionais de metrologia, o desempenho pode ter um 

viés para melhores capacidades de medição regionais para os radionuclídeos envolvidos. 
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e) Uma deficiência comum foi a avaliação ou apreciação errônea da incerteza do resultado da 

medição obtida no ativímetro, demonstrando neste tema a necessidade de capacitação do 

pessoal que trabalha com ativímetros na produção de radiofármacos e aplicações médicas. 

 

f) A maioria dos países não possui serviços de calibração de ativímetros local e precisa de 

acesso à infraestrutura metrológica existente na região. Para isso, o uso de infraestrutura 

regional para a produção e distribuição de radiofármacos é essencial. 

 

g) Este exercício de comparação das medições da atividade de radionuclídeos terapêuticas com 

medidores de atividade, ARCAL 6074/2016, é um dos primeiros testes de compartilhamento 

da infraestrutura metrológica, de produção e distribuição de produtos radiofarmacêuticos na 

América Latina e no Caribe, com o objetivo de fornecer, em nível regional, os serviços de 

calibração e comparação das medições em ativímetros em uso em radiofarmácias e medicina 

nuclear. Apesar de alguns problemas observados para obtenção de licenças de importação de 

materiais e outros documentos com a agilidade necessária, os resultados sugerem que a 

partilha e subsequente organização de exercícios semelhantes é possível e deve facilitar a 

solução total ou parcial deste tipo de barreiras nos diferentes países da Região. 

 

 

4.1.6.4 Recomendações da comparação ARCAL 6074/2016 

 

1. É importante que as nações da América Latina e do Caribe e a AIEA continuem seus 

esforços para facilitar o transporte de material radioativo através das fronteiras nacionais, a 

fim de alcançar a partilha de infraestrutura regional relacionada com a prestação de serviços 

de calibração e comparação de medições com ativímetros, para os quais são utilizados 

radionuclídeos de meia-vida curta. 

2. Propõe-se a aplicação anual nos países da região, com o apoio da AIEA, do curso de 

calibração de ativímetros organizado no âmbito do projeto ARCAL RLA 6074 para garantia 

de qualidade de medições nesses instrumentos, com ênfase na calibração e avaliação da 

incerteza de medição. 

3. Quando possível, distribuir os certificados de calibração dos ativímetros aos participantes da 

comparação. 
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4. Realizar cursos sobre como organizar testes e comparações das medições em ativímetros, 

para desenvolver essas capacidades nos diferentes países da região. 

5. Divulgar o formato de convite apresentado no Anexo 7 do relatório do projeto ARCAL RLA 

6074  para uso em futuras comparações de medições com ativímetros. 

6. Enviar aos participantes do exercício e divulgar a prova de participação apresentado no 

Anexo 8 do relatório do projeto ARCAL RLA 6074, para uso em futuras comparações das 

medições com os ativímetros. 

7. Fornecer suporte no cálculo da incerteza da medição para cada um dos participantes que o 

requerer à instituição piloto. 

8. Como muitos participantes consideraram calibração o uso de radionuclídeos de meia-vida 

longa, enfatiza-se a importância de ativímetros terem calibração com radionuclídeos 

utilizados em medicina nuclear, como recomendado no TRS 454 da AIEA (AIEA, 2006) e 

no documento: Activímetros: protocolo para el aseguramiento de la Calidad de las 

mediciones, resultante do projeto ARCAL RLA 6074. 

9. Enfatizar a importância de sempre incluir pelo menos um objetivo da metrologia de 

radionuclídeos, em projetos que envolvam medições com radioisótopos, particularmente 

aqueles relacionados a radiofármacos e Medicina Nuclear. 

10. Incluir parâmetros estatísticos adicionais àqueles usados na avaliação de desempenho, por 

exemplo, os descritos na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 editada em 25 de agosto de 

2011 e corrigida em 2017 (ABNT, 2011). 

11. Recomenda-se que em futuras comparações de medições com ativímetros seja incentivada a 

participação de tantos laboratórios por país participante quanto possível. 
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4.2 Calibração do 
131

I e 
90

Y. 

 

São apresentados na Tabela 4.26 os resultados da pesagem das amostras de 
131

I e 
90

Y utilizadas 

na comparação para determinar a equivalência de medição entre as instituições-piloto do projeto 

ARCAL 6074/2016 (ARCAL, 2016).  

 

Tabela 4.26 - Valores gravimétricos das amostras de 
131

I e 
90

Y. 

Amostra 
Preparado 

por 

Massa da 

solução 

[g] 

Massa total do frasco 

obtida na preparação 

[g] 

Massa total do frasco 

obtida no LNMRI 

[g] 

131
I 

CENTIS 3.984 (0.002) 15.953 (0,016) 15.952 (0.008) 

CCHEN 4.257 (0.002) 15,543 (0,016) --- 

90
Y CENTIS 4.030 (0.002) 16.032 (0,016) 16.030 (0.008) 

 

A incerteza de medição é relatada entre parênteses como uma incerteza padrão 

combinada. Ressalte-se a concordância das pesagens realizadas no CENTIS/Cuba e no 

LNMRI/Brasil. 

 

 

4.2.1 Resultados da medição de 
131

I 

 

Os resultados da medição do 
131

I relatados pelos quatro participantes são apresentados 

na Tabela 4.27. Observa-se que a maior diferença entre os resultados reportados pela CNEA, 

CENTIS e LNMRI, para a amostra de 
131

I preparada no CENTIS, é de 1,6%. No caso da 

amostra 
131

I medida apenas pelo CCHEN e CNEA, a diferença entre os valores da atividade 

reportados pelas duas instituições é de 3,9%. 

Os valores de incerteza da medição que aparecem na Tabela 4.27 são apresentados 

com um fator de abrangência de k = 1. Nas tabelas seguintes são detalhadas as contribuições 

dos diferentes componentes para a incerteza do resultado da medição do 
131

I: Tabela 4.28 

Tabela 4.29, Tabela 4.30, e Tabela 4.31. 

Como ressaltado no item 4.2.1 as incertezas reportadas pelo LNMRI utilizando o 

método primário diretamente na medição das amostras são bem menores que os apresentados 

pelos demais laboratórios piloto utilizando métodos secundários. 

 



108 

 

 

Tabela 4.27 - Resultados da medição do 
131

I - Instituições piloto. 

Participante Método de medição 
Preparada 

por 

Atividade 

(MBq) 

Incerteza da 

atividade (k=1) 

uci 

(MBq) 

ucir               

(%) 

LNMRI 
Método CIEMAT/NIST de 

cintilação líquida 
CENTIS* 352.5 1.4 0.39 

CENTIS 

Câmara de ionização calibrada 

pelo método de cintilação 

líquida CIEMAT/NIST 

CENTIS* 354.9 5.6 1.6 

CNEA 

Câmara de ionização calibrada 

por método primário de alta 

eficiência 4πγ. 

CENTIS* 358.1 5.2 1.46 

CCHEN** 526.5 7.7 1.46 

CCHEN 
Câmara de ionização calibrada 

por terceira parte 
CCHEN** 506.9 7.7 1.52 

12:00 UTC  * Data de referencia: 19/08/2016. ** Data de referencia: 29/09/2016. 

 

Tabela 4.28 - Componentes da incerteza de medição do 
131

I - CNEA. 

Componente de incerteza 
Tipo (A, B, 

combinada) 
% 

Repetibilidade A 0.07 

Calibração (padrão, reprodutibilidade) B 0.95 

Fundo radioativo e ajuste do zero A 0.01 

Linearidade B 1 

Estabilidade em longo prazo A 0.46 

Resolução da escala B 0.01 

Parâmetros do esquema de desintegração, (T1/2) B 0.01 

Outras fontes (impurezas, adsorção, geometria e tempo de medição) --- --- 

Incerteza combinada (como soma quadrática das componentes) Combinada 1.46 

 

Tabela 4.29 - Componentes da incerteza de medição do 
131

I - LNMRI. 

Componente de incerteza 
Tipo (A, B, 

combinada) 
% 

Atividade do padrão de 
3
H B 0.035 

Determinação da extinção dos padrões de 
3
H A 0.013 

Estatística de contagem (
3
H ) A 0.03 

Gravimetría (
3
H) B 0.008 

Determinação da extinção da amostra de 
131

I A 0.002 

Eficiencias calculadas de 
131

I B 0.39 

Gravimetría (
131

I) B 0.01 

Estatística de contagem (
131

I) A 0.027 

Incerteza combinada (como soma quadrática das componentes) Combinada 0.39 
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Tabela 4.30 - Componentes da incerteza de medição do 
131

I - CENTIS. 

Componente de incerteza 
Tipo (A, B, 

combinada) 
% 

Repetibilidade A 0.03 

Calibração B 1.5 

Fundo radioativo e ajuste do zero A 0.02 

Linearidade B 0.5 

Estabilidade em longo prazo A 0.22 

Resolución da escala B 0.03 

Parâmetros do esquema de desintegração,  (T1/2) B 0.006 

Outras fontes (impurezas, adsorção, geometria e tempo de medição) B 1 

Incerteza combinada (como soma quadrática das componentes) Combinada 1.6 

 

Tabela 4.31 - Componentes da incerteza de medição do 
131

I - CCHEN. 

Componente de incerteza 
Tipo (A, B, 

combinada) 
% 

Repetibilidade A 0.63 

Pesada B 0.20 

Calibração B 1.0 

Fundo radioativo e ajuste do zero A 0.1 

Linearidade B 0.53 

Estabilidade em longo prazo A 0.26 

Resolução da escala B 0.10 

Parâmetros do esquema de desintegração,  (T1/2) B < 0.01 

Outras fontes (impurezas, adsorção, geometria e tempo de medição) B 0.7 

Incerteza combinada (como soma quadrática das componentes) Combinada 1.52 

 

 

4.2.1.1 Valor de referência para 
131

I na amostra do CENTIS. 

 

Neste caso, como valor de referência da comparação (VRC) se toma o valor médio não 

ponderado (WOODS et al, 2000), calculado a partir dos resultados apresentados pelos três 

laboratórios que mediram a amostra: CNEA, LNMRI e CENTIS. Desta forma, o VRC é igual 

a 355,2 MBq e sua incerteza padrão associada, uVRC, é igual a 3,3 MBq. Este último foi 

avaliado por uma estimativa linear ótima do desvio padrão da população: 

𝑢𝑉𝑅𝐶  = 0,598 × (𝐴3 − 𝐴1) (4.12) 

A3 e A1 são os maiores e os menores dos três resultados da atividade 
131

I na amostra, 

entre aqueles relatados pelos três laboratórios, respectivamente. Especificamente, aqui A3 

corresponde ao valor de CNEA e A1 ao do LNMRI. 
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O valor de incerteza, uVRC, expresso como incerteza padrão relativa é igual a 0,9%. 

Com base nos dados acima e no critério da incerteza expandida da medição admissível na 

determinação da atividade administrada aos pacientes igual a 10% (fator de cobertura k = 3), a 

dispersão dos resultados de medição de 
131

I obtido pelos três laboratórios-piloto foram 

satisfatórios para fins de comparação regional das determinações de atividade dos 

radionuclídeos terapêuticos em ativímetros, ARCAL 6074/2016. 

 

 

4.2.1.2 Valor de referência para a atividade de 
131

I na amostra da CCHEN. 

 

O VRC e sua incerteza padrão associada, uVRC, foram considerados iguais ao valor da 

atividade de 
131

I e sua incerteza padrão informada pela CNEA para essa amostra, 

respectivamente 526.5 e 7.7 MBq. 

 

 

4.2.1.3 Graus de equivalência para as medições de 
131

I. 

 

A partir do VRC, se calcula o grau de equivalência, Di, para cada laboratório 

participante (WOODS et al, 2000): 

𝐷𝑖  =  𝐴𝑖 − 𝑉𝑅𝐶 (4.13) 

Ai é a atividade do radionuclídeo, relatada pelo participante i, para a amostra da 

respectiva comparação (i = 1,2,3). A incerteza expandida, UDi, (fator de abrangência, k = 2), 

associada a Di, é estimada de acordo com a seguinte equação: 

𝑈𝐷𝑖 = 2√𝑢𝑐𝑖
2 + 𝑢𝑉𝑅𝐶

2  (4.14) 

Onde uci e uVRC, são a incerteza padrão do valor de atividade de 
131

I, Ai, relatado pelo 

participante i, e do valor de referência da comparação (VRC), respectivamente. No cálculo de 

Ui, a covariância é considerada zero, isto é, os resultados não são correlacionados. 

Os valores de medição das instituições são considerados equivalentes ao VRC quando 

o valor modular do parâmetro En é menor ou igual a um (≤ 1), onde 
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𝐸𝑛 =
𝐷𝑖

𝑈𝐷𝑖
 (4.15) 

Os graus de equivalência Di e sua incerteza expandida associada, Ui, obtidos para as 

medições 
131

I feitas nas quatro instituições participantes, são apresentados na Tabela 4.32, e 

esquematicamente na Figura 4.2, que apresenta a razão percentual dos graus de equivalência, 

Di, com o VRC, obtida para as medidas do 
131

I. A partir dos valores En obtidos conclui-se que 

os valores de medição das quatro instituições participantes são considerados equivalentes com 

o valor de referência correspondente da comparação, VRC, estabelecido. 

Da mesma forma, os graus de equivalência entre duas instituições participantes i e j 

são expressos por meio de dois parâmetros: 

𝐷𝑖𝑗 = 𝐷𝑖 − 𝐷𝑗  (4.16) 

E a incerteza expandida (k = 2) Uij, sendo, 

𝑈𝑖𝑗 = 2√𝑢𝑐𝑖
2 + 𝑢𝑐𝑗

2  (4.17) 

Os valores dos parâmetros Dij e Uij correspondentes às medições do 
131

I são também 

apresentados na Tabela 4.32. Estes valores mostram que as medições de 
131

I realizados nas 

instituições CNEA, LNMRI e CENTIS são equivalentes entre si, dentro dos limites das 

respectivas incertezas de medição declarados para a atividade do radionuclídeos neste 

exercício de comparação. O mesmo se aplica às medições 
131

I da CNEA e da CCHEN. 

 

Tabela 4.32 - Graus de equivalência na medição do 
131

I. 

  CNEA LNMRI 

Participante 
Di 

(MBq) 

Ui 

(MBq) 
En 

Dij 

(MBq) 

Uij 

(MBq) 

Dij 

(MBq) 

Uij 

(MBq) 

CNEA 2.9 12.3 0.24 -- -- -5.6 10.8 

LNMRI -2.7 7.2 -0.37 5.6 10.8 -- -- 

CENTIS -0.3 13 -0.02 3.2 15.3 -2.4 11.5 

CCHEN -- -- -- 19.6 21.8 -- -- 
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Figura 4.2 - Graus de equivalência, Di, para VRC no 
131

I 

As barras de incerteza correspondem ao valor percentual resultante da divisão da 

incerteza padrão associado a Di, pelo VCR (WOODS et al, 2000) 

A rastreabilidade aos padrões internacionais dos resultados do 
131

I, obtidos nessa 

comparação entre as instituições piloto regionais, é garantida porque o CENTIS e o LNMRI 

participaram da Comparação Suplementar CCRI (II) -S6. I-131 (ZIMMERMAN et al., 2008). 

 

 

4.2.2 Resultados da medição 
90

Y. 

 

A Tabela 4.33 mostra os resultados da determinação de 
90

Y, relatados pelos três 

participantes que fizeram as medições deste radionuclídeo. Registre-se que a maior diferença 

entre os três resultados reportados é de 12,7%. 
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As contribuições dos diferentes componentes para a incerteza do resultado da medição 

de 
90

Y estimadas pelas instituições participantes da Argentina, Brasil e Cuba são detalhadas 

nas seguintes tabelas: Tabela 4.34, Tabela 4.35 e Tabela 4.36. 

 

Tabela 4.33 - Resultados da medição 
90

Y pelas instituições piloto. 

Participante Método de medição 

Atividade 

de 
90

Y * 

(MBq) 

Incerteza da 

atividade (k=1) 

uci  

(MBq) 
ucir           

[%] 

CNEA 
Câmara de ionização calibrada a partir do método 

TDCR de cintilação líquida 
717 23 3.2 

LNMRI Método CIEMAT/NIST de cintilação líquida 807.8 3.2 0.40 

CENTIS 
Câmara de ionização calibrada a partir do método 

CIEMAT/NIST de cintilação líquida 
789 13 1.6 

* Data de referencia: 19/08/2016 12:00 UTC. 

 

Tabela 4.34 - Componentes da incerteza da medição de 
90

Y - CNEA. 

Componente de incerteza 
Tipo (A, B, 

combinada) 
% 

Repetibilidade A 0.63 

Calibração (padrão, reprodutibilidade) B 2.91 

Fundo radioativo e ajuste do zero A 0.01 

Linearidade Estabilidade B 1 

em longo prazo A 0.63 

Resolução da escala B 0.01 

Parâmetros do esquema de desintegração, (T1/2) B 0.08 

Outras fontes (impurezas, adsorção, geometria e tempo de medição) B --- 

Incerteza combinada (como soma quadrática das as componentes) Combinada 3.2 

 

Tabela 4.35 - Componentes da incerteza da medição de 
90

Y - LNMRI. 

Componente de incerteza 
Tipo (A, B, 

combinada) 
% 

Atividade do padrão de 
3
H B < 0.01 

Determinação da extinção dos padrões de 
3
H A 0 

Estatística de contagem (
3
H ) A 0 

Gravimetría (
3
H) B 0 

Determinação da extinção da amostra de 
90

Y A 0.002 

Eficiencias calculadas de 
90

Y B 0.4 

Gravimetría (
90

Y) B 0.0001 

Estatística de contagem (
90

Y) A 0.05 

Incerteza combinada (como soma quadrática das componentes) Combinada 0.40 
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Tabela 4.36 - Componentes da incerteza da medição de 
90

Y - CENTIS. 

Componente de incerteza 
Tipo (A, B, 

combinada) 
% 

Repetibilidade A 0.52 

Pesagem B 0.04 

Calibração B 0.85 

Fundo radioativo e ajuste do zero A 0.02 

Linearidade B 0.6 

Estabilidade em longo prazo A 0.25 

Resolución da escala B 0.03 

Parâmetros do esquema de desintegração,  (T1/2) B 0.01 

Outras fontes (impurezas, adsorção, geometria e tempo de medição) B 1.0 

Incerteza combinada (como soma quadrática das componentes) Combinada 1.6 

 

 

4.2.2.1 Valor de referência para a atividade de 
90

Y da comparação. 

 

A metodologia utilizada para estabelecer o valor de referência da comparação, VRC, e 

sua incerteza padrão associada, uVRC, bem como os parâmetros de equivalência relacionados 

às medições de 
90

Y, coincide com aquela exposta para o 
131

I. 

Desta forma, o VRC para as medições de 
90

Y é igual a 771 MBq e sua incerteza padrão 

associada, uVRC, é de 54 MBq. O valor de incerteza, uVRC, expresso como incerteza padrão 

relativa, é 7%. Tendo em conta o critério da incerteza expandida de medição permitida na 

determinação da atividade administrada a pacientes igual a 10% (fator de cobertura k = 3), a 

dispersão dos resultados das medidas de 
90

Y obtidas pelos três laboratórios piloto é elevada 

(maior que 3%), para os fins da comparação regional das determinações de atividade de 

radionuclídeos terapêuticos em ativímetros, ARCAL 6074/2016. 

Os graus de equivalência Di, Dij e as incertezas expandidas associadas, Ui e Uij, 

respectivamente, obtidos para as medidas de 
90

Y são apresentados na Tabela 4.37 e 

esquematicamente na Figura 4.3. 

Em particular, os valores Dij estimados mostram que as medições de 
90

Y feitas nas 

instituições LNMRI e CENTIS são equivalentes entre si, dentro dos limites das respectivas 

incertezas de medição declarados para atividade de 
90

Y neste exercício de comparação. No 

entanto, a não equivalência é demonstrada para as medições de 
90

Y entre CNEA e LNMRI ou 

entre CNEA e CENTIS, dentro dos limites das respectivas incertezas de medição declarados 

para a atividade do radionuclídeo. 
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Tabela 4.37 - Graus de equivalência nas medições de 
90

Y. 

    CNEA LNMRI 

Participante 
Di 

(MBq) 

Ui 

(MBq) 
En 

Dij 

(MBq) 

Uij 

(MBq) 

Dij 

(MBq) 

Uij 

(MBq) 

CNEA -54 117 -0.47 -- -- 90.8 46.3 

LNMRI 37 107 0.34 -90.8 46.3 -- -- 

CENTIS 18 110 0.16 -72.0 52.7 18.8 26.8 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Grau de equivalência, Di, para VRC no 
90

Y. 

 

As barras de incerteza correspondem ao valor percentual resultante da divisão da 

incerteza padrão associado a Di, pelo VRC. 
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4.2.3 Conclusões da comparação ARCAL 6074/2016 

 

Os resultados desta comparação mostram que as medições de 
131

I pelas instituições 

que detêm métodos de medição primária de radionuclídeos, CNEA, LNMRI e CENTIS, são 

equivalentes entre si dentro de 0,9%. As medições 
131

I do CCHEN, instituição que pela 

primeira participa deste tipo de exercício e cuja calibração do medidor de atividade secundária 

é feita por uma terceira parte, são equivalentes com CNEA dentro de 3,9%. 

Para 
90

Y, as medições das três instituições – CNEA, LNMRI e CENTIS são 

equivalentes dentro de 12,7%; no caso de LNMRI e CENTIS, a equivalência é obtida dentro 

de 2,4%. 

Tendo em conta o critério da incerteza expandida de medição admissível na 

determinação da atividade administrada a pacientes igual a 10% (fator de cobertura k = 3), a 

dispersão dos resultados de medição de 
131

I obtido por CNEA, LNMRI e CENTIS é 

satisfatória para os fins de comparação regional das determinações da atividade de 

radionuclídeos terapêuticos em ativímetros, ARCAL 6074/2016. No entanto, a dispersão 

observada para os resultados das medições do 
90

Y para os três laboratórios como um todo é 

alta (maior que 3%) para a mesma finalidade. Em consequência, uma nova comparação entre 

os três INM está sendo organizada. 
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4.3 Procedimentos, cálculos, periodicidade de comparações, exatidão.  

 

4.3.1 Introdução 

 

 Os resultados deste item são relativos aos experimentos realizados neste 

trabalho, bem como a resultados que complementam estas informações, apresentados na 

literatura em geral, por diversos trabalhos de IWAHARA e colaboradores, e no relatório final 

do projeto AIEA/ARCAL RLA 6074/2016 com a participação do LNMRI (ARCAL, 2016). 

Estas informações servem de base para provocar ou justificar a necessidade: 

a) De protocolos e procedimentos técnicos para garantia da qualidade da medição de atividade 

nas práticas em Medicina Nuclear; 

b) De cursos de atualização e harmonização de medições nestas práticas; 

c) Da definição sobre a participação de radiofarmácias (de preparo e produção comercial de 

radiofármacos) em programas de controle e garantia da qualidade da medição de atividade, 

por organismos reguladores e/ou fiscalizadores, a saber; 

i. Coordenação Geral de Instalações Médicas e Industriais - CGMI/DRS/CNEN e  

ii. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA  

d) Do posicionamento e manifestação técnica da rede de radiofármacos (preparo, produção e 

utilização) com sua visão prática, de limitações e de necessidades para participar dos 

programas de controle e garantia da qualidade de medição de atividade; 

i. Radiofarmácia Industrial (enfase ao IPEN); 

ii. Radiofarmácias Centralizadas; 

iii. Radiofarmácias Hospitalares; 

iv. Serviços de Medicina Nuclear (hospitais e clínicas).  

e) Da ponderação organizada das sociedades científicas como; 

i. Associação Brasileira de Físicos em Medicina – ABFM; 

ii. Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares – SBBN; 

iii. Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear - SBMN, com especial enfase, por ser 

voltada para esta area, representando a rede brasileira de utilização dos radiofármacos 

e, em ultima análise, o paciente. 
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4.3.2 Garantia da qualidade para medicina nuclear 

 

A Garantia da qualidade estabelece as regras e os padrões para a qualidade do produto, 

neste caso, a confiabilidade metrológica das medições de atividade dos radionuclídeos que são 

administrados como radiofármacos aos pacientes. Isto significa maior cuidado com a exatidão 

com que a atividade de um radiofármaco é medida. Por outro lado, o controle de qualidade 

testa o produto em relação às regras e padrões adotados. Neste caso, os controles do 

equipamento e os programas de comparação como testes de proficiência que atestam a 

qualidade da medição. 

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, 2006) e a Farmacopeia Europeia 

(EDQM, 2002) recomendam um desvio máximo de ± 5% quando se refere à exatidão das 

medições de atividade com ativímetros em medicina nuclear. No Brasil, a exatidão para 

exames de diagnóstico é estabelecida pela norma CNEN-NN-3.05 da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN, 2013), que exige um desvio percentual máximo de ± 10%. Ressalta-

se que este limite foi adaptado da literatura internacional na edição de 1996 desta Norma, e 

confirmado na revisão de 2013, quando ainda era permitida utilização de ativímetros baseados 

em contador Geiger Muller. 

A atividade administrada aos pacientes deve ser a mais próxima possível daquela 

prescrita pelo médico, para obter-se o resultado clínico desejado, isto é, nem subestimada e 

nem superestimada. O capitulo II, Seção II, artigo 20 da norma CNEN NN 3.05 (CNEN, 

2013) diz que o Serviço de Medicina Nuclear deve possuir, fontes radioativas de referência 

seladas com atividade mínima de 3,7 MBq, específicas para uso em controle de qualidade dos 

instrumentos de medição de radiação, nas geometrias e energias compatíveis com as práticas 

autorizadas, sendo as mais utilizadas: 

a) Co-57; 

b) Ba-133; 

c) Cs- 137. 

O 
57

Co seria usado como “substituto” de meia-vida longa do 
99m

Tc, o 
133

Ba 

para o 
131

I nos testes de reprodutibilidade, precisão e exatidão do ativímetro e 

o 
137

Cs além destes testes na avaliação da estabilidade em longo prazo.  

Como por muito tempo foi considerado calibração o uso de radionuclídeos de meia-

vida longa, enfatiza-se que os Laboratórios de Metrologia de Radionuclídeos não 

recomendam o uso dessas fontes simuladas para verificação da exatidão de um medidor de 

atividade na medição de um radiofármaco, como, por exemplo, o uso de uma fonte de 
57

Co 

para simular o 
99m

Tc. Esta impossibilidade foi facilmente demonstrada (IWAHARA, 2001) 

usando uma câmara de ionização Centronic IG12 calibrada e rastreada à referência, CI 
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Centronic IG11 do SEMRA/LNMRI. Os fatores de calibração para soluções de 5 ml de  
99m

Tc 

e 
57

Co em frascos de penicilina eram de 1,563 x 10
-18

 A Bq
-1 

e 1,445 x 10
-18

 A Bq
-1

, 

respectivamente. Neste caso, a determinação da atividade de uma amostra de 
99m

Tc, utilizando 

o fator de calibração do 
57

Co, forneceria uma atividade 8,2 % maior. Isso quer dizer que, no 

caso de ativímetros, para se verificar a exatidão nas medições de um dado radionuclídeo, seus 

valores devem ser comparados com aqueles produzidos por uma fonte padrão do mesmo 

radionuclídeo, com rastreabilidade ao LNMRI, ou a um laboratório secundário, ou serviço de 

calibração a ele rastreado.  

Da mesma forma, foi demonstrada no NIST/USA, impossibilidade de usar o 
133

Ba 

como um substituto de longa duração para o 
131

I. Os resultados da medição das respostas 

relativas de fontes de solução padronizadas de 
133

Ba e 
131

I em vários modelos de calibradores 

de atividade de dois fabricantes mostraram erros significativos na suposta atividade do 
131

I, 

variando de 7% a quase 300%, a partir dessa prática, dependendo do tipo de calibrador de 

atividade utilizado (ZIMMERMAN, e BERGERON, 2016). 

Observou-se progressiva melhoria do desempenho dos SMN do estado do Rio de 

Janeiro a partir de 2003 (Figura 4.1), confirmada para outras regiões avaliadas por 

Laboratórios Regionais de Metrologia mostrado na Figura 4.4 (DE OLIVEIRA, et al., 2018). 

 

Figura 4.4 - Evolução do desempenho dos SMN. 

Esta melhoria foi resultante da participação nos programas de comparação, 

readequação dos procedimentos de medição e mesmo da proibição da utilização de 

ativímetros baseados em detectores Geiger Muller (CNEN, 2013). Analisando a Figura 4.4, as 

medições realizadas pelos LRM ESPOA e CDTN (PE), que possuíam até 2013 pouquíssimos 

ativímetros baseados em detectores Geiger Muler, concentram-se na faixa superior a 95% de 

resultados em conformidade com a norma CNEN NN 3.05.  
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Usando exclusivamente detectores baseados em Câmara de ionização, por 

determinação do Nuclear Regulatory Commission, o bem estruturado programa estadunidense 

de garantia de qualidade da medição de atividade de radiofármacos manteve mais de 96% dos 

resultados em conformidade com o valor de referência emitido pelo NIST-National Institute 

of Standards and Technology (GOLAS, 1998; CESNA e GOLAS, 2012). 

Para a garantia da qualidade em medicina nuclear é requisito fundamental o uso de 

fontes calibradas do radionuclídeo de interesse e dos equipamentos adequados para medição 

rotineira, isto é, um ativímetro baseado em câmara de ionização.  

Do ponto de vista de sua estrutura e funcionamento físico, um ativímetro baseado em 

câmara de ionização, com todos os parâmetros de controle de qualidade atualizados e 

calibrado com padrões rastreados a um laboratório nacional, o que determina o fator de 

calibração para o radionuclídeo e a geometria de interesse, deve fornecer resultados em 

conformidade, mesmo com os limites mais restritivos sugeridos internacionalmente (AIEA, 

2006, EDQM, 2002). Um desvio máximo de ± 5% da exatidão da atividade de referência para 

medições em hospitais e clínicas poderá ter menor impacto sobre outras variáveis que 

dependam da atividade como, por exemplo, a dose entregue ao paciente em uma avaliação 

diagnóstica do que os atuais 10% da norma brasileira. 

De maneira mais dramática, o número de SMN que não meçam atividade 

corretamente, por menor que seja, mesmo que uma única clínica, poderá significar que ela na 

administração do radiofármaco possa comprometer a integridade do paciente. 

 

 

4.3.3 Estimativa da incerteza do resultado da medição  

 

Para um radionuclídeo particular a resposta de um ativímetro depende de muitas 

variáveis as quais podem introduzir incertezas significativas se certos cuidados não forem 

tomados (IWAHARA, 2001). Por sua vez, as incertezas são fundamentais no estabelecimento 

da rastreabilidade da medição deste radionuclídeo ao BIPM (INMETRO, 2012). 

Em comparação realizada no Reino Unido e outros hospitais europeus para 
90

Y e 
177

Lu  

(FENWICK et al, 2014) verificou-se que poucos participantes relatavam incertezas, fazendo-o 

de forma incompleta. Vários retornaram apenas a incerteza Tipo A, que em geral é a menor 

contribuição para a incerteza global dominada pela geometria e pela reprodutibilidade da 

câmara. Um conhecimento detalhado das incertezas, entendimento das suas fontes e 

magnitude é importante para demonstrar a rastreabilidade e exatidão de medição. 
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Na Tabela 4.12, de resultados da comparação da medição de 
18

F pelos Centros Produtores de 

Radiofármacos, verificou-se que eram obtidos valores não conforme nos critérios de avaliação 

dependentes do cálculo de incertezas, muito baixas para um ativímetro comercial como 

Capintec CRC-15R (DE OLIVEIRA, et al., 2016). 

Nos resultados da comparação do projeto AIEA/ARCAL RLA 6074/2016 verifica-se que 

82,4% dos resultados do 
131

I e 72,0% dos resultados do 
90

Y, foram relatados com a incerteza 

de medição. No entanto, estes valores de incerteza de medição em muitos casos não levaram 

em conta as contribuições mais significativas para esse parâmetro. Entre as deficiências 

encontradas durante a avaliação das incertezas de medição estavam: 

 A falta de estimativa da componente de incerteza de medição relacionada à calibração do 

instrumento, devido à ausência de certificados de calibração do instrumento ou dados para 

realizar esta avaliação. 

 O uso de incertezas de medição expandidas no cálculo da incerteza de medição padrão 

combinada, porque é frequente que a incerteza do fator de calibração seja relatada nos 

certificados de calibração como uma incerteza de medição expandida. 

 A avaliação incorreta da contribuição da incerteza de medição devido ao background, 

geralmente esta contribuição é superestimada pelos participantes. 

Isso demonstra a necessidade de treinar o pessoal que trabalha com ativímetros ligados 

à produção de radiofármacos e em aplicações médicas, na temática de avaliação de incertezas 

de medição. Todo pessoal técnico é estimulado a participar de curso de atualização e 

harmonização destas práticas para poder calcular seus dados de maneira autônoma. 

Para aprimorar os cálculos usando dados de medição no ativímetro do participante, foi 

desenvolvido pelo LNMRI um algoritmo simples em forma de planilha para que se obtenha 

corretamente a atividade da fonte e sua incerteza. A condição para participar de comparações 

é ser registrado na CNEN com a autorização atualizada para manusear radioisótopos 

(mandatório) e manter atualizados os dados de controle de qualidade do ativímetro, para não 

comprometer a própria participação (desejável). 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1 Ampliação do Programa de rastreabilidade para todos os SMN do país. 

Objetivo 1: Ampliação do Programa de Garantia da Rastreabilidade na Medição da atividade 

de radionuclídeos usados em Radiofármacos pelos Serviços de Medicina Nuclear do país. 

 

 No experimento para realizar este objetivo, o preparo, medição e entrega das fontes de 
131

I 

foi rápida e eficiente. 

  O fator de correção de 1,013 obtido indica a excelente qualidade das condições de 

controle do calibrador de radionuclídeos utilizado pelo IPEN consistente com os 2% 

sugeridos pela AIEA para provedores de rastreabilidade em nível secundário de medição 

de atividade de radiofármacos em Medicina Nuclear (IAEA, 2006). 

 A consistência dos fatores de correção para os frascos abertos (preparo de geometrias de 

trabalho) foi mantida para os frascos não abertos (medição direta) das amostras enviadas 

pelo IPEN ao IRD, confirmando a agilidade e robustez do método pela não necessidade de 

preparação de amostras para obter a exatidão necessária no valor de referência para 

avaliação da medição da atividade dos radiofármacos nos SNM.  

 Como a produção e envio de radiofármacos pelo IPEN para as cidades brasileiras é 

rotineiro, este método pode ser usado em larga escala para avaliar a rastreabilidade dos 

hospitais e clínicas no país. 

 Ficou evidenciada a necessidade de reciclagem e/ou treinamemto dos técnicos na 

determinação das incertezas de medição.  

 A rastreabilidade na medição de atividade do IPEN em relação ao IRD para a maioria dos 

radiofármacos que ele distribui, incluindo o 
18

F, encontra-se na faixa sugerida de 2 a 5%. 

Isto permite a utilização desta metodologia para que os mais de 400 SMN do país sejam 

avaliados nas medições de fontes radioativas com meia-vida igual ou maior que a do 
18

F.  

 A mesma metodologia poderá ser usado com os demais CPR. (Ex. 123I com o IEN). 

 Esta proposta, tecnicamente comprovada neste trabalho, depende, no entanto, da definição 

das superestruturas da CNEN sobre o papel a ser desempenhado por seus institutos. 

 Alternativas a esta proposta seriam: 1) a criação de novos Laboratórios Regionais de 

Metrologia em São Paulo, Minas Gerais e nas Regiões Norte e Sul do país, 2) a 

implantação de Serviços de Calibração de Ativímetros com rastreabilidade ao LNMRI e 

reconhecimento da Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE/INMETRO. 



123 

 

 

5.2 Implantar programa de teste de proficiência do LNMRI com CPR. 

Objetivo 2: Implantar e consolidar programa de teste de proficiência da medição de atividade 

de Radiofármacos entre os Centros Produtores de Radiofármacos (CPR) e o LNMRI/IRD para 

disseminação da rastreabilidade, e atendimento às exigências legais. 



 Os quatro CPR produziram prepararam e mediram as duas fontes de 
18

F (T1/2 = 1,8289 h) 

pela manhã, enviando em seguida ao IRD no Rio de Janeiro.  

 Todas as fontes foram recebidas, as geometrias de medição preparadas e medidas no 

mesmo dia no IRD.  

 Todos os resultados de medição das fontes de 
18

F pelos CPR estão conforme aos critérios 

de avaliação (Norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 e Norma CNEN NN 3.05). 

 Dos quatro CPR da CNEN, dois participam das comparações e recebem o Relatório de 

rastreabilidade. Outros dois tem tido descontinuidade de produção do FDG.  

 Os resultados das comparações dos CPR com o LNMRI foram promissores e devem ser 

melhorados com um trabalho mais intenso, organizando e treinando nas etapas que 

falharam, principalmente em procedimentos experimentais e cálculos de incerteza. 

 Pela a agilidade demonstrada na comparação da medição do 
18

F (T1/2 = 1,8289 h) conclui-

se que as radiofarmácias industriais, radiofarmácias centralizadas e radiofarmácias 

hospitalares podem contatar o LNMRI/IRD para obter a rastreabilidade de seus 

ativímetros em cumprimento às determinações da RDC 63 da ANVISA. 

 Demonstrada a viabilidade do programa de comparação na medição de atividade de 

radiofármacos com os CPR da CNEN, a ampliação ao setor privado é de livre iniciativa de 

cada instalação ou prerrogativa da Coordenação Geral de Instalações Médicas e 

Industriais – CGMI da Diretoria de Radioproteção e Segurança da CNEN e/ou da Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

 

5.3 Calibrar absolutamente o 
90

Y. 

Objetivo 3: Calibrar absolutamente o 
90

Y, estabelecendo mais um padrão de referência dentre 

os vários necessários à medicina nuclear no país. 

 

 Os fatores de calibração do 
90

Y obtidos no sistema de referência da medição de atividade 

do LNMRI (a CI-IG11) a partir da calibração pelo método CIEMAT/NIST, de tres 
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rodadas de amostras provenientes do CENTIS de CUBA (2) e IPEN (1), foram 

consistentes com diferença menor que 1%. 

 As incertezas padrão combinadas para cada fator de calibração foi inferior a 1%. 

 No entanto, as calibrações com outros sistemas absolutos do SEMRA/LNMRI/IRD não 

foram conclusivas, impossibilitando a confirmação dos resultados. 

 O resultado da comparação entre CNEA, CENTIS e LNMRI não foi satisfatória, 

equivalência de 12,7%. A equivalência entre CENTIS e LNMRI foi de 2,4%. 

 Foi recomendado  em comum acordo a organização de uma nova comparação de medição 

de 
90

Y entre CNEA, LNMRI e CENTIS para garantir a equivalência das medições dos três 

INM em conjunto. Foi programada para este ano de 2019. 

 Foi reimplantado, automatizado e testado o sistema de coincidência no SEMRA/LNMRI 

pelos técnicos responsáveis, possibilitando sua utilização na calibração absoluta do 
90

Y.  

 

5.4 Procedimento para medição, cálculos, periodicidade, exatidão e curso.  

Objetivo 4: Procedimento para medição, cálculos, periodicidade de comparação, desvio 

máximo da exatidão para o LNMRI e curso de garantia da qualidade na medição de atividade. 

Embora a sequência, frequência e tolerância nos testes indicados na literatura 

apresentem variações, resumimos abaixo uma sequência básica. 

 Medições nos ativímetros podem apresentar erros sistemáticos se problemas como 

contato em conexões, fuga de cabos e contaminação não forem identificados e 

solucionados.  

 Nos hospitais e clínicas a atividade no nível basal deve ser verificada antes que sejam 

feitas preparações para pacientes e sempre que houver suspeita de qualquer contaminação 

do ativímetro.  

 A frequência e a tolerância para os testes de controle de qualidade podem ser diferentes 

para equipamentos de nível mais alto na cadeia metrológica.  

 Para os Serviços de Medicina Nuclear os principais testes para indicar o bom 

funcionamento dos ativímetros são: 

a) Os testes de aceitação realizados na aquisição do ativímetro, ou no seu retorno da 

manutenção. Desde inspeção visual até os testes de linearidade, geometria e exatidão. 

b) Os testes diários indicados no manual do ativímetro pelo fabricante. 

c) Constância - Medir fonte emissora gama de meia-vida longa (
226

Ra ou 
137

Cs) em 

geometria fixa. Este teste deve ser diário. 
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d) Linearidade - Medir fonte de 
99m

Tc ou 
18

F. Comparar a atividade registrada com a 

calculada pelo decaimento. Este teste deve ser anual. 

e) Exatidão - A medir a atividade da fonte de interesse do SMN rastreável a um padrão 

primário nacional ou internacional. No Brasil o LNMRI. Este teste deve ser anual. 

f) Geometria - Medir atividade da fonte de interesse em seringas e frascos normalmente 

usados para injeção, coleta em geradores e marcação ou fracionamento dessas fontes. 

Avaliar a independência da geometria em toda a faixa de volumes usados. Teste 

realizado na aceitação do ativímetro ou alteração na geometria de trabalho. 

g) Registrar todos os testes de controle de qualidade no SMN. No caso de um Centro 

produtor, este caderno de registro dos testes de controle de qualidade do ativímetro 

deve ser diferente dos “registros diários de produção” exigidos pela ANVISA.  

h) Obter a garantia da qualidade da medição da atividade dos radionuclídeos de interesse 

do SMN ou CPR pela participação em programa de comparação com um laboratório 

Regional de Metrologia, calibração do ativímetro por um Serviço de Calibração de 

Ativímetros acreditado pelo INMETRO ou a participação em teste de proficiência 

gerenciado pelo IRD. 

 Os limites de exatidão são apresentados a seguir com base na literatura internacional e na 

experiência brasileira acumulada. Este trabalho indica desvios máximos de valores de 

referência: 

1) Para Laboratório Regional de Metrologia: limitado em 2% em acordo com a AIEA. 

2) Para Centros Produtores de Radiofármacos: de 2 a 5% como demonstrado para 
18

F. 

3) Para Serviços de Medicina Nuclear, 5 a 10%. Limitado pela norma CNEN-NN-3.05. 

 A periodicidade das comparações depende do nível da instalação na cadeia metrológica, e 

exige que todos os controles internos tenham sido realizados.  

1) Laboratório Regional de Metrologia: participação anual de testes de proficiência. 

2) Centros Produtores de Radiofármacos que necessitam de um documento formal para 

apresentar a ANVISA devem participar, para cada radionuclídeo de sua produção, a 

cada 2 anos com o LNMRI. 

3) Hospitais e clínicas, principalmente que trabalhem com vários radionuclídeos devem 

participar com 2 radionuclídeos por ano (NPL, 2006) com o IRD. Caso o SMN 

trabalhe com menos de 4 radionuclídeos, devem participar de comparações com o IRD 

a cada 3 anos por radionuclídeo (LNHB, 2006). 

 Para atender à demanda assim formada, apresenta-se a seguir uma proposta de programa 

de comparação assistida para CPR e outra para SMN.  
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Tabela 5.1 - Dados para comparação assistida ao participante. 

I. DADOS DE ENTRADA: 
 

Participante:.  Produtor de FDG 

Matrícula CNEN:           9999999-9 

Sigla:    ABCD 

Categoria:   CPR 

LRM  Laboratório Regional de Metrologia 

CPR Centro Produtor de Radiofármaco  

RC Radiofarmácia Centralizada 

RH Radiofarmácia Hospitalar 

SCA Serviço de Calibração de Ativímetro 

SMN Serviço de Medicina Nuclear 

Nuclídeo: F-18  

Meia-vida: 1,8289.   Incerteza: 0,00023   Unidade: h 

Origem: ABCD  

Frasco: Forthmed  

Código: 021L19                  

Data de referência: 07/01/2019 12:00:00. 

Dados do Ativímetro do participante 

1. Marca: Capintec Modelo: CRC-25R Nº de Série: XXXYYY 

2. Medições da radiação de fundo (Background). 

3. Medições da atividade da fonte (F-18). 

4. Medições em longo prazo da fonte usada para estabilidade. 

5. Medições na faixa de atividade da fonte usada para linearidade. 

6. Fator de calibração e sua incerteza para (F-18). 

Responsável Técnico pelas Medições e Responsável pelo Recebimento do Relatório 

 

II. DADOS DE SAÍDA: 
 

Incertezas individuais. 

Repetitividade (μR) 

Radiação de fundo (μBG) 

Estabilidade (μE) 

Linearidade (μL) 

Fator de calibração (μFC) 

Resolução da escala digital (μD) 

Meia-vida (μT1/2) 

Incertezas compostas. 

Incerteza total tipo A,  

Incerteza total tipo B,  

Incerteza padrão combinada (μc %). 

Incerteza expandida. U(%) = K(μc %). 

 

 

Resultado das medições. 
 

Nuclídeo  Origem Código da amostra Frasco Data de referência 

F-18 ABCD 021L19 Forthmed 07/01/2019 12:00:00 

Atividade líquida corrigida (MBq)  Incerteza expandida (%) U 

366,5 ± 3,6 
 

 

A atividade obtida é comparada com o valor de referência do ensaio de proficiência. O 

participante pode calcular todos os dados de saída, sem necessitar de assistência. O 

LNMRI?IRD, como parte do projeto ARCAL 6074/2016 pretende ministrar um curso que dê 

total independência aos profissionais desta área de atuação. 
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A Figura 5.1 apresenta uma proposta em duas vias (CPR ou SMN) de comparação de 

medições com o nivel de referência (IRD ou IPEN/IRD). O calendário é divulgado com 

bastante antecedência para atender as necessidades e organização dos CPR ou SMN. 

 
Figura 5.1 – Fluxograma de comparação de medições com CPR ou SMN. 
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As premissas para a formatação desta proposta foram: 

 As radiofarmacias industrial, centralizada e hospitalar têm autonomia para enviar amostras 

ao IRD, ao contrário dos hospitais e clínicas que contam com a participação das 

radiofarmácias e das transportadoras autorizadas pela CNEN nesta prestação de serviço. 

 A verificação dos dados de controle de qualidade é uma medida de contenção de custo no 

interesse do próprio participante evitando gasto dobrado com o serviço de comparação. 

Apresenta-se na Tabela 5.2 a lista de radionuclídeos disponibilizados pelo IPEN para 

“comparações no ano de 2020”. Para a maioria dos radionuclídeos há dois níveis de atividade 

em acordo com a necessidade do SMN. Os meses de “Escolha livre” são reservados àqueles 

radionuclídeos de interesse do SMN que não constem da lista abaixo como o 
111

In, por 

exemplo ou para atender a um cronograma de manutenção não coincidente do ativímetro. 

 

Tabela 5.2 - “Cronograma 2020”. Comparações do IPEN/IRD com SMN. 

Meses Radionuclídeo 
Atividade alta 

(MBq) 

Atividade baixa 

(MBq) 

Janeiro 
177

Lu 185 18,5 

Fevereiro 
90

Y 185 18,5 

Março Escolha livre - - 

Abril 
67

Ga 370 18,5 

Maio 
201

Tl 222 37 

Junho 
153

Sm 185 - 

Julho Escolha livre - - 

Agosto 
131

I 740 26 

Setembro 
18

F 740 - 

Outubro 
99m

Tc 7400 - 

Novembro Escolha livre - - 

Dezembro 
125

I 750 6 

Fonte: (CESNA e GOLAS, 2012) 
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As recomendações finais deste trabalho são: 

1. Contato formal da DRS com a ANVISA sinalizando que o IRD pode prover aos CPR 

privados documento que ateste sua qualidade de medição na produção de radiofármacos com 

18
F, e que não há dificuldade em contatar o LNMRI (ANVISA, 2009a). 

2. DRS/CNEN e DPD/CNEN (IPEN e IRD) devem decidir se implantarão programa de 

comparação dos SMN com o IPEN para atender aos 75% ainda não cobertos por este serviço. 

3. Organização de Fórum ANVISA/CNEN/SMN ou CPR:  

a. Participação de SMN em programa de comparações. 

b. Participação de CPR em programa de comparações. 

c. Sistema de avaliação da Garantia da qualidade nos SMN três etapas. 

i. Revisão interna. 

ii. Caderno de registros 

iii. Revisão externa. 

d. Sistema de avaliação da Garantia da qualidade nos CPR três etapas. 

i. Controle interna. 

ii. Caderno de registros 

iii. Controle externo (inspeção). 

4. Implantar no LNMRI metodologia para calibrar e avalizar medições de radionuclídeos de 

meia-vida menores como 
11

C, 
15

O, 
13

N pelos participantes do programa de comparação. 

5. Implantar no programa de comparação do LNMRI a Norma ABNT ISO/IEC 17043:2011 

(ABNT, 2011) e completar ações do programa no sistema da qualidade (ABNT, 2017). 

6. Repetir a calibração absoluta do 
90

Y no LNMRI usando outros métodos primários. 

7. Calibrar absolutamente no LNMRI os radionuclídeos de interesse em medicina nuclear que 

já estão em uso e outros com condições de uso em curto prazo como 
124

I e 
64

Cu. 

8. Realizar comparação do 
90

Y do LNMRI com CNEA-Argentina e CENTIS-Cuba. 

9. Instrumentalizar o IRD para o envio de fontes líquidas calibradas para avaliação periódica 

das medições dos Laboratórios Regionais de Metrologia (LRM) e fortalecimento da cadeia 

metrológica estabelecendo sua rastreabilidade. 

10. Realizar, em curto prazo, o Curso de reciclagem na Medição de Atividade com Ativímetros 

trazendo para este primeiro sua mentora a Dra. Pilar Oropesa Verdecia, do CENTIS, Cuba. 

11. A melhor maneira de dar continuidade a este trabalho é divulgar para a comunidade técnico-

científica em Medicina Nuclear da capacidade do LNMRI/IRD em prover a rastreabilidade 

na medição de atividade de radiofármacos em todos os níveis no país. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 - SMN participantes do programa no estado do Rio de Janeiro. 
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ANEXO 2 - Hospitais e clínicas da comparação do ARCAL. 

 

Estado Instituição Participante 

Ceará Omnimagem Millenium Diagnósticos Por Imagem 

Ceará Instituto de Medicina Nuclear 

Ceará Clínica Cardionuclear Ltda.  

Goiás IMEN Instituto de Medicina Nuclear 

Minas Gerais Fundação Cristiano Varella 

Minas Gerais Hospital das Clínicas da UFMG 

Paraná Medicina Nuclear Alto da XV 

Paraná Unidade de Medicina Nuclear de Londrina Ltda. 

Paraná Vita Imagem 

Paraná Instituto de Câncer de Londrina 

Paraná Grupo São Camilo de Maringá 

Rio de Janeiro Centro Médico Nuclear de Volta Redonda 

Rio de Janeiro Hospital Samaritano, unidade de Botafogo da ESHO.  

Rio de Janeiro Serviço de medicina Nuclear do Hospital. Pro Cardíaco 

Rio de Janeiro Centro de Medicina Nuclear da Guanabara Centro 

Rio de Janeiro Centro de Medicina Nuclear da Guanabara Copacabana 

Rio de Janeiro Centro de Medicina Nuclear da Guanabara Tijuca 

Rio de Janeiro Centro de Medicina Nuclear da Guanabara Nova Iguaçu 

Rio de Janeiro IBRAM-CINTILAB 

Rio de Janeiro Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 

Rio de Janeiro Hospital Federal dos Servidores do Estado 

Rio de Janeiro INCA - Instituto Nacional de Câncer/MS - Seção de MN 

Rio Grande do Sul Hospital São Lucas da PUCRS 

Rio Grande do Sul Hospital Universitário de Santa Maria 

Rio Grande do Sul Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 

Rio Grande do Sul Associação Pró-ensino em Santa Cruz – Hospital Santa Cruz 

Rio Grande do Sul Hospital de Clínicas de Porto Alegre  

Santa Catarina Centro de Medicina Nuclear de Joinville LTDA 

Santa Catarina Bionuclear Medicina Nuclear e Imagem Molecular 

Santa Catarina Instituto de Cardiologia de Santa Catarina 

Santa Catarina Cardioprime/Cintilus 

São Paulo Hospital São Paulo - HU - UNIFESP 

São Paulo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - ICESP 
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ANEXO 3 - Comparação na medição de 
131

I e 
90

Y ARCAL-LNMRI-SMN. 

AIEA – Agência Internacional de Energia Atômica 
ARCAL – Acordo Regional de Cooperação para a Promoção da Ciência e da 

Tecnologia Nuclear na América Latina e no Caribe 
Projeto ARCAL RLA 6074 Apoio ao desenvolvimento de radiofármacos terapêuticos produzidos 

regionalmente para terapia dirigida a câncer através do intercambio de capacidades, 

conhecimentos, melhoria de instalações, treinamento e trabalho em redes regionais. 

 

Protocolo Técnico do exercício de 

comparação das medições da atividade 

de radionuclídeos terapêuticos com 

activímetros na América Latina e 

Caribe. Sub-região Brasil*. 

 

Instituição piloto 
Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria (LNMRI-IRD). 

  

Coordenador:  
Antônio Eduardo de Oliveira 

Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes Instituto de Radioproteção e Dosimetria – IRD 

Av. Salvador Allende s/n - Barra da Tijuca 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil CEP - 22783-127 

Tel: +55 21 21732878  Fax:   +55 21 21732875 

E-mails: aedu@ird.gov.br e aedu432@gmail.com 

 Adaptado da Versão 1: 1 de junho de 2016, de Pilar Oropesa Verdecia do Departamento de Metrología de Radionuclídeos, Centro 

de Isótopos CENTIS-DMR. Avenida Monumental y Carretera La Rada Km 3
1/2

, San José de la Lajas CP 32700. Mayabeque. Cuba. 

 

  

mailto:aedu@ird.gov.br
mailto:aedu432@gmail.com
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C-1. Advertência de uso 

 

É PROÍBIDO O USO 

EM PACIENTES. 

PRODUTO NÃO 

ESTÉRIL. 

PARA USO EXCLUSIVO 

NA COMPARAÇÃO REGIONAL DA 

MEDIÇÃO DE 
131

I E 
90

Y EM 

ATIVÍMETROS 

No projeto RLA 6074/2016 

Projeto ARCAL RLA 6074 Apoio ao desenvolvimento de radiofármacos 

terapêuticos produzidos regionalmente para terapia dirigida a câncer através do 

intercambio de capacidades, conhecimentos, melhoria de instalações, treinamento e 

trabalho em redes regionais. 
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escreva 0 ou 1

escreva 0 ou 1

escreva 0 ou 1

escreva 0 ou 1

escreva 0 ou 1

Projeto ARCAL RLA 6074 Apoio ao desenvolvimento de radiofármacos terapéuticos produzidos regionalmente para 

terapia dirigida a cancer através do intercambio de capacidades, conhecimentos, melhoria de instalações, treinamento 

e trabalho em redes regionais.

Comparação regional da medição de 
131

I e 
90

Y em ativímetros N
0

: 

RLA 6074/2016

Por favor, anexar este formulário preenchido em uma mensagem dirigida ao Sr. Antônio Eduardo de Oliveira, 

coordenador do exercício, usando o seguinte endereço de e-mail: aedu@ird.gov.br e aedu432@gmail.com. 

1. Nome da Instituição participante 

(escreva aqui)

  Modelo para relatar a recepção das amostras da comparação.

(escreva aqui)

4. Informação sobre a(s) amostra(s) recebida(s):

(escreva aqui)

4.2 Código da amostra de Y-90 listados na documentação que a acompanha

4.3 Estado em que recepciona (m) a(s) amostra(s)

2. Dados da pessoa de contato (Nome completo e e-mail)

(escreva aqui)

(escreva aqui)

3. Data de recebimento da (s) amostra(s):

e) Presença de contaminação radioativa nas superfícies 

externas do pacote
escreva 0 ou 1

C-2 - Página 1/2

(escreva aqui)

Coloque um (1) na célula enquadrada se o estado é deficiente, e zero (0) se o estado é adequado, 

considerando os aspectos listados abaixo.

4.1 Código da amostra de I-131 listados na documentação que a acompanha

(escreva aqui)

Amostra de I-131

a) Ruptura do pacote

b) Ruptura do frasco

MODELO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS 

f) Presença de contaminação radioativa nas superfícies 

externas da amostra
escreva 0 ou 1

g) Coincidência do código da amostra em todas as 

etiquetas informativas e complementares
escreva 0 ou 1

h) Outras deficiências encontradas (especifique)

(escreva aqui)

c) Ruptura do selo do frasco

d) Presença de líquido derramado
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escreva 0 ou 1

escreva 0 ou 1

escreva 0 ou 1

escreva 0 ou 1

escreva 0 ou 1

Projeto ARCAL RLA 6074 Apoio ao desenvolvimento de radiofármacos terapéuticos produzidos regionalmente para 

terapia dirigida a cancer através do intercambio de capacidades, conhecimentos, melhoria de instalações, treinamento e 

trabalho em redes regionais.

Comparação regional da medição de 
131

I e 
90

Y em ativímetros N
0

: RLA 

6074/2016

Coloque um (1) na célula enquadrada se o estado é deficiente, e zero (0) se o estado é adequado, considerando os 

aspectos listados abaixo.

Amostra de Y-90

C-2 - Página 2/2

  Modelo para relatar a recepção das amostras da comparação.

MODELO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

a) Ruptura do pacote

b) Ruptura do frasco

c) Ruptura do selo do frasco

d) Presença de líquido derramado

e) Presença de contaminação radioativa nas 

superfícies externas do pacote
escreva 0 ou 1

(escreva aqui)

(escreva aqui)

f) Presença de contaminação radioativa nas 

superfícies externas da amostra
escreva 0 ou 1

g) Coincidência do código da amostra em todas as 

etiquetas informativas e complementares
escreva 0 ou 1

h) Outras deficiências encontradas (especifique)
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(escreva aqui)

(escreva aqui)

(escreva aqui)

Fabricante e data da aquisição*

Modelo *

No de serie do teclado do ativímetro (pode ser 

diferente daquele da camara de ionização) *
(escreva aqui)

Projeto ARCAL RLA 6074 Apoio ao desenvolvimento de radiofármacos terapéuticos produzidos regionalmente para 

terapia dirigida a cancer através do intercambio de capacidades, conhecimentos, melhoria de instalações, treinamento 

e trabalho em redes regionaies

Comparação Regional da medição de I-131 ou Y-90 em 

ativimetros ARCAL-6074/2016

MODELO DE RELATÓRIO DOS RESULTADOS

IMPORTANTE: Todas as informações contidas neste questionário serão tratadas como estritamente 

confidenciais. Os dados serão utilizados de forma anónima e apenas para fins estatísticos. Lembre-se de 

manter uma cópia do modelo devidamente preenchido no labo

1. Nome da instituição participante

2. Dados da pessoa de contato (Nome completo e e-mail)

Data da última calibração do ativimetro para I-131 ou 

Y-90 e fontes de referência utilizadas
(escreva aqui), se não sabe declarar "Desconhecido"

Modelo de relatório dos resultados 

Por favor, anexar este modelo preenchido em uma mensagem dirigida ao Sr. Antônio Eduardo de Oliveira, 

coordenador do exercício, usando o seguinte endereço de e-mail: aedu@ird.gov.br e aedu432@gmail.com.

3. Informação sobre o ativímetro utilizado para as medições: 

Para relatar as medições da comparação para mais de um ativímetro, preencher e enviar um modelo de 

relatório de resultados diferente para cada instrumento utilizado.

(escreva aqui)

Descrever a posição em que você colocar a amostra da 

comparação dentro do poço do medidor de atividade 

para efetuar a medição (especificar o tipo de suporte 

de amostras utiliza) *

(escreva aqui)

C-3: I-131 ou Y-90 - Página 1/4

Fator de correção usado para as medições (se você 

usar algum) *
(escreva aqui)

Fator da camara de ionização (se o modelo de 

ativimetro possui) *
(escreva aqui)

Fator de calibração de I-131 ou Y-90
 
usado para as 

medições*
(escreva aqui)

(escreva aqui)

No de serie da camara de ionização * (escreva aqui)
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Número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valor médio

Desvio padrão

(escreva aqui)

4. RESULTADOS DAS MEDIÇÕES NO ATIVÍMETRO

4.1 MEDIÇÃO DA FONTE DE CONTROLE DA ESTABILIDADE DO ATIVÍMETRO

Esta é a fonte radioativa de vida longa, normalmente Cs-137 ou Ba-133, que é usada para controlar a 

estabilidade de resposta do ativímetro no tempo. Se você não tem esse tipo de fonte radioativa, declará-lo e 

não realizar essas medições.

Possui fonte de controle? (escreva aqui)

Se você a possui, descreva o radionuclídeo principal 

da fonte de controle.
(escreva aqui)

Se você a possui, digite o número de série ou outra 

identificação única da fonte de controle.
(escreva aqui)

Data em que executa as medições de comparação 

(dd/mm/aa).
(escreva aqui)

Em seguida, meça a radiação de fundo ou background e a fonte de controle no ativimetro, sob condições

semelhantes àquelas que medirão a amostra de I-131 ou Y-90 da Comparação (para isto selecione e aplique os

mesmos fatores de calibração e de correção, neste ulti

Complete os seguintes dados.

Marque com "X" na célula correspondente à unidade de medida das leituras de atividade que aparecem na tabela 

MBq Marque aquí com X se procede

mCi Marque aquí com X se procede

Outra unidade (especifique qual) (escreva aqui)

Radiação de fundo ou background Número

Leitura da Atividade da 

fonte de controle obtida 

no ativímetro

(escreva aqui) 1 (escreva aqui)

(escreva aqui) 2 (escreva aqui)

(escreva aqui) 3 (escreva aqui)

(escreva aqui) 4 (escreva aqui)

(escreva aqui) 5 (escreva aqui)

(escreva aqui) 6 (escreva aqui)

(escreva aqui) 7 (escreva aqui)

Valor médio (escreva aqui)

(escreva aqui) 8 (escreva aqui)

(escreva aqui) 9 (escreva aqui)

VALOR DA ATIVIDADE DA FONTE DE CONTROLE CORRIGIDA PARA O 

FUNDO RADIOATIVO:

(escreva aqui) Desvio padrão (escreva aqui)

C-3: I-131 ou Y-90 - Página 2/4

ESPECIFIQUE SE A LEITURA DE ATIVIDADE MOSTRADO NA TABELA TEM 

O VALOR DA RADIOAÇÃO DE FUNDO OU BACKGROUND SUBTRAÍDA 

AUTOMATICAMENTE.

(escreva aqui)

SE A RESPOSTA É NÃO, RELATAR:

(escreva aqui) 10 (escreva aqui)

(escreva aqui)
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N
o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valor médio

Desvio padrão

4.2 MEDIÇÃO DA AMOSTRA DE I-131 ou Y-90 DA COMPARAÇÃO NO ATIVÍMETRO

Código da amostra de I-131 ou Y-90. (escreva aqui)

Data e hora em que realiza as medições da amostra da 

comparação (dd/mm/aa hh: mm). 
(escreva aqui)

Diga se a hora das medições reportadas é AM ou PM. (escreva aqui)

Especificar se é a hora local e a diferença de tempo 

com a hora de Londres.
(escreva aqui)

Marque com um "X" na celula correspondente à unidade de medida das leituras de atividade do I-131 ou Y-90 que 

aparecem na tabela a seguir

MBq Marque aquí com X se procede

MCi Marque aquí com X se procede

Outra unidade (especifique qual) (escreva aqui)

Radiação de fundo ou background N
o

Leitura da Atividade da fonte 

de controle obtida no 

ativímetro

(escreva aqui) 1 (escreva aqui)

(escreva aqui) 2 (escreva aqui)

(escreva aqui) 3 (escreva aqui)

(escreva aqui) 4 (escreva aqui)

(escreva aqui) 5 (escreva aqui)

(escreva aqui) 6 (escreva aqui)

(escreva aqui) 7 (escreva aqui)

(escreva aqui) 8 (escreva aqui)

(escreva aqui) 9 (escreva aqui)

(escreva aqui) 10 (escreva aqui)

(escreva aqui) Valor médio (escreva aqui)

(escreva aqui) Desvi padrão (escreva aqui)
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ESPECIFIQUE SE A LEITURA DE ATIVIDADE MOSTRADA NA TABELA TEM O 

VALOR DA RADIOAÇÃO DE FUNDO OU BACKGROUND SUBTRAÍDA 

AUTOMATICAMENTE.

(escreva aqui)

SE A RESPOSTA É NÃO, RELATAR:
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Fator de Calibração 
(1) (escreva aqui) %

Linearidade 
(2) (escreva aqui) %

Repetibilidade 
(3) (escreva aqui) %

Radiação de Fundo
 (4) (escreva aqui) %

Estabilidade 
(5) (escreva aqui) %

Outros componentes a especificar (por ex. decaimento) (escreva aqui) %

(escreva aqui) %

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROCEDIMENTO PARA A DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE NA AMOSTRA 

DA COMPARAÇÃO (se você tem um procedimento escrito é desejável anexá-lo a este relatório de resultados, nesse 

caso somente assinale aqui que anexou uma cópia): 

(escreva aqui)

4.3 INCERTEZA PADRÃO COMBINADA DA ATIVIDADE DE I-131 ou Y-90 REPORTADA PARA A AMOSTRA DA 

COMPARAÇÃO (se você sabe como calcular) 

COMPONENTES DE INCERTEZA EXPRESSAS COMO DESVIO PADRÃO, EM % da ATIVIDADE 

REPORTADA, DEVIDO A: 

INCERTEZA PADRÃO COMBINADA 
(6)

 (Como a raíz da 

soma quadrática das contribuições de todas as componentes 

de incerteza, expressas como desvio padrão)

(1)  Pode ser avaliada a partir do certificado de calibração do instrumento.

(2) Pode ser avaliada a partir da maior desvio percentual obtida durante o ensaio de linearidade do instrumento.

(3) Pode ser avaliada a partir do desvio padrão de 10 leituras atividade da amostra de I-131 ou Y-90 da comparação.

        C-3: I-131ou Y-90 - Página 4/4

(4) Pode ser avaliada a partir do desvio padrão de 10 leituras da radiação de fundo realizadas.

(5) Pode ser avaliada a partir da maior desvio percentual obtida durante os controles da estabilidade do instrumento,

realizados com a fonte de controle.

(6) Lembre-se que todos os componentes de incerteza devem ser expressos como desvio padrão antes de sua

combinação.
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ANEXO 4 - Curso de Ativímetros 

Protocolo de Garantia da Qualidade das Medições de atividade. 

 
Proyecto ARCAL RLA 6074 Apoyo al desarrollo de radiofármacos terapéuticos producidos regionalmente para 

terapia dirigida a cáncer a través del intercambio de capacidades, conocimientos mejora de instalaciones, 

entrenamiento y trabajo en redes regionales. 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO  

 

ACTIVÍMETROS —  

PROTOCOLO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LAS MEDICIONES 

 

Prefacio 

 

El borrador de este documento ha sido elaborado por la experta Pilar Oropesa Verdecia, del 

Centro de Isótopos de Cuba. 

 

En la revisión del documento han participado los siguientes expertos y expertas: 

Pablo Arenillas Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Argentina. 

Antônio Eduardo de Oliveira Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), Brasil. 

Pilar Oropesa Verdecia Centro de Isótopos (CENTIS), Cuba. 

Carlos Humberto Oyarzun Cortes Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), Chile 

Eduardo García-Toraño Martínez 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT), España. 

Olga Celia García Díaz Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), México 

Gregorio Enrique Rojas Pereda Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Perú. 
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Título del Curso: 

Activímetros —  Protocolo Para el Aseguramiento de la Calidad 

de las Mediciones 

 

 
Objetivos del curso 

 

En la medida en que los países adoptan las técnicas de medicina nuclear, se hace necesario 

que se apliquen procedimientos para la gestión de la calidad de los servicios, los cuales 

incluyen el aseguramiento de la exactitud de las mediciones de la cantidad de radioactividad 

en los radiofármacos. Entre los requisitos para lograr este propósito se encuentran la 

aplicación de protocolos para la medición en el activímetro o calibrador de dosis y su control 

de calidad, así como la capacitación del personal que realiza estas mediciones. Estos 

protocolos deben estar armonizados con los empleados internacionalmente, cumpliendo al 

mismo tiempo con los respectivos requisitos regulatorios nacionales.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, como parte de las salidas del proyecto RLA/6/074 

“Apoyo al desarrollo de radiofármacos terapéuticos producidos regionalmente para terapia 

dirigida a cáncer a través del intercambio de capacidades, conocimientos mejora de 

instalaciones, entrenamiento y trabajo en redes regionales” , se han elaborado protocolos 

para el aseguramiento de la calidad de las mediciones efectuadas en el activímetro, cuya 

aplicación a nivel regional coadyuva a la armonización de estos procedimientos en 

Latinoamericana y del Caribe y a su vez constituiría un primer paso para el uso compartido de 

la infraestructura metrológica existente en la Región. A su vez, este uso compartido facilitaría 

la implementación de estos protocolos y el cumplimiento de las regulaciones en el campo de 

la Metrología y la Medicina Nuclear en los diferentes países.  

El curso que se propone está orientado a la consecución de los objetivos siguientes: 

 
Objetivo general: Contribuir a la armonización de las prácticas de calidad para las 

mediciones en activímetros en Radiofarmacia y Medicina Nuclear en la Región de 

Latinoamérica y el Caribe. 
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Objetivos específicos:  

- Dominar el principio de medición de las cámaras de ionización con geometría 

4utilizadas en Radiofarmacia y Medicina Nuclear y los principales factores que afectan 

el resultado de medición de estos instrumentos. 

- Familiarizar al estudiante con las características técnicas y metrológicas fundamentales de 

los activímetros en uso en la Región y con los procedimientos para la comprobación del 

funcionamiento, uso y controles de calidad de estos instrumentos. 

- Dominar aspectos fundamentales sobre la trazabilidad e incertidumbre de las mediciones 

de actividad de los radionucleidos efectuadas en los activímetros en uso en el campo de la 

Radiofarmacia y la Medicina Nuclear en la Región. 

- Familiarizar al estudiante con los procedimientos de calibración de los activímetros y de 

los ejercicios de comparación de las mediciones de la actividad de los radionucleidos en 

estos instrumentos.   

- Preparar al participante para que a su retorno al país contribuya a la diseminación de la 

información recibida en el curso. 

 

 

      Perfil del participante:  

- Que utilice de forma habitual activímetros para efectuar las mediciones de actividad 

relacionadas con las aplicaciones de los radiofármacos o pertenezca a un laboratorio que 

preste servicios de calibración para estos instrumentos. 

- Que tenga capacidad para que a su retorno al país imparta seminarios como una forma de 

diseminación de la información recibida en el curso. 

- Resulta conveniente que pertenezca a una de las instituciones involucradas en el ejercicio 

de comparación de las mediciones de actividad de radionucleidos terapéuticos en 

activímetros, que se organizará como una de las actividades del proyecto                 

ARCAL RLA 6074 Apoyo al desarrollo de radiofármacos terapéuticos producidos 

regionalmente para terapia dirigida a cáncer a través del intercambio de capacidades, 

conocimientos mejora de instalaciones, entrenamiento y trabajo en redes regionales, 

durante 2016. 
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ANEXO 4: PROGRAMA DO CURSO DE ATIVÍMETROS 

 

 

1º. Dia 

Tema 1 Introducción al Curso: Mediciones de actividad con activímetros en Medicina 

Nuclear.  

 

9:00 – 9:45  Conferencia1: Introducción al curso. Mediciones de actividad en Radiofarmacia 

y Medicina Nuclear. 

10:00 – 10:45 Conferencia2: Construcción de los activímetros. Medición de la corriente de 

ionización en los activímetros. Factores que influyen en su intensidad. 

11:00 – 11:45 Conferencia3: Consideraciones regulatorias sobre las mediciones con 

activímetros en Radiofarmacia y Medicina Nuclear 

14:00 – 16:00    Laboratorio1: Factores que influyen en la intensidad de la corriente de 

ionización del activímetro. 

16:15 -17:00 Orientación del Seminario “Principales modelos de activímetros en uso en la 

Región. Características técnicas y metrológicas.” 

 

2º. Dia 

Tema 2 Características técnicas y metrológicas fundamentales de los activímetros. Pruebas 

de control del funcionamiento.  

 

9:00 – 9:45  Conferencia 4: Características técnicas y metrológicas fundamentales de los 

activímetros 

10:00 – 12:00 Seminario1: Principales modelos de activímetros en uso en la Región. 

Características técnicas y metrológicas. 

14:00 – 14:45 Pruebas de control del funcionamiento del activímetro. Uso y controles de 

calidad de estos instrumentos. 

15:00 -17:00 Laboratorio2: Pruebas de control del funcionamiento del activímetro. 

 

3º. Dia 

Tema 3 Trazabilidad e incertidumbre de las mediciones de  actividad de los activímetros. 

 

9:00 – 9:45  Conferencia 5: Incertidumbre y trazabilidad de las mediciones. Generalidades. 

10:00 – 10:45 Clase Práctica: Incertidumbre de las mediciones. 

11:00 – 11:45 Conferencia 6: Principales fuentes de incertidumbre de la medición de 

actividad de los activímetros. Evaluación de las diferentes contribuciones y su combinación 

para el cálculo de la incertidumbre típica combinada del valor de actividad. 
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14:00 – 16:45 Laboratorio3:  Principales fuentes de incertidumbre de la medición de 

actividad de los activímetros. Evaluación de las diferentes contribuciones y su combinación 

para el cálculo de la incertidumbre típica combinada del valor de actividad. 

 

4º. Dia 

9:00 – 9:45  Conferencia 7: Trazabilidad de las mediciones de actividad de los 

radionucleidos en Radiofarmacia y Medicina Nuclear. 

10:00 – 10:45 Conferencia 8: Procedimientos de calibración de los activímetros (I). 

11:00 – 11:45 Conferencia 9: Procedimientos de calibración de los activímetros (II). 

14:00 – 16:45 Laboratorio 4: Calibración del activímetro. 

 

5º. Dia. 

9:00 – 9:45  Conferencia 10: Ejercicio de comparación de las mediciones de la actividad de 

los radionucleidos en los activímetros.  

10:00 – 10:45 Empleo de los resultados de los ejercicios de comparación para la evaluación 

de la incertidumbre de la medida de actividad en el activímetro y la determinación de factores 

de corrección/calibración. 

11:00 – 11:45 Conclusiones del curso. 

 

 

Bibliografía fundamental del curso  

 

1. ACTIVÍMETROS —  PROTOCOLO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS 

MEDICIONES. Documento elaborado en los marcos del Proyecto ARCAL RLA 6074. 2015. 

2. Términos de referencia del ejercicio de comparación de las mediciones de la actividad de 

radionucleidos terapéuticos con activímetros. Documento elaborado en los marcos del 

Proyecto ARCAL RLA 6074 . 2015. 

3. H. Schrader. Activity Measurements with Ionisation Chambers, Monographie BIPM-4. 1997. 

4. JCGM100: 2008. GUM 1995 con ligeras correcciones. Evaluación de datos de medición — 

Guía para la expresión de la incertidumbre de medida. Edición digital 1 en español  

5. Quality Assurance for Radioactivity Measurement in Nuclear Medicine”. Technical Report 

Series No 454. STI/DOC/010/454, IAEA, Vienna, 2006.ISBN 92-0-105306-1. 
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