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ESTUDO DAS IMPUREZAS RADIOATIVAS GAMA EMISSORAS
PRESENTES NOS RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO IPEN-CNEN/SP.

Jamille da Silveira Almeida

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo investigar a concentração de
impurezas

radioativas

gama

emissoras

presentes

nas

soluções

dos

radiofármacos produzidos no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEN em São Paulo. Para que este radiofármaco possa ser utilizado
adequadamente, sua qualidade deve ser avaliada de acordo com os
procedimentos estabelecidos de acordo com os “Requisitos Gerais para a
Competência de Laboratórios de Teste e Calibração", ISO / IEC 17025: 2005 e
pelas “Boas Práticas de Fabricação" (BPF), controladas pela ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária), no Brasil. Para determinar a atividade, dos
radiofármacos das impurezas gama emissoras, foi utilizado um espectrômetro
gama de alta resolução em duas distâncias fonte-detector; uma de 18 cm e outra
de 1,7 cm. Para a distância de 18 cm, o espectrômetro HPGe foi calibrado com
energias gama entre 81 kev e 1408 kev, medindo ampolas seladas de
133Ba, 137Cs

e

152Eu,

60Co,

padronizadas no Laboratório de Metrologia Nuclear (LMN)

do IPEN. Para impurezas com baixas atividades, utilizou a distância fontedetector de 1,7 cm. A esta distância, o efeito soma em cascata é muito elevado,
tornando difícil a medição das ampolas de calibração padrão, com isso, a curva
de eficiência do espectrômetro foi obtida por um código de simulação de Monte
Carlo, desenvolvido no IPEN. Neste código, todos os detalhes do sistema de
detecção são modelados e as curvas de resposta para raios X e raios gama são
calculadas pelo código de transporte de radiação MCNPX. Os espectros gama
foram analisados pelo programa Alpino, que aplica o método de integração
numérica da área sob os fotopicos de absorção total. Para as impurezas gama
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emissoras não detectadas visualmente, os limites de detecção foram calculados
a partir da taxa de contagem de fundo, sob a área do pico de interesse. As
soluções radioativas analisadas foram 67Ga,99Mo, 99mTc, 111In, 131I, 153Sm, 177Lu e
201Tl.

Os resultados da relação entre a atividade do radionuclídeo em análise e

as impurezas identificadas apresentaram acordo com os certificados de análise
dos fabricantes, assim como, com as especificações da ANVISA.
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STUDY OF THE RADIOACTIVE IMPURITIES GAMMA EMITTERS PRESENT
IN THE RADIOPHARMACEUTICAL SOLUTIONS PRODUCED AT IPENCNEN/SP.

Jamille da Silveira Almeida

ABSTRACT

This work aims to investigate the concentration of radioactive impurities gamma
emitters in the radiopharmaceutical solutions produced at Nuclear and Energy
Research Institute -IPEN in São Paulo, So that this radiopharmaceutical may be
used properly, its quality should be evaluated in accordance with the procedures
established by quality control agencies, such as “General Requirements for the
Competence of Testing and Calibration Laboratories”, ISO/IEC 17025:2005 and
the “Good Laboratory Practice” (GLP), controlled by ANVISA (National Agency
Health Surveillance), in Brazil, requiring a confirmation of the values of impurities
related at the certificates supplied by the manufacturers. To determine the
activity, a high resolution gamma spectrometer were used in two source-detector
distances. One was 18 cm and the other 1.7 cm. For the 18 cm distance, the high
pure germanium spectrometer was calibrated in the energy range between 81
keV and 1408 keV by measuring sealed ampoules of 60Co, 133Ba, 137Cs and 152Eu,
standardized at the Nuclear Metrology Laboratory (NML) of IPEN. For lower
activity of the impurities, the distance source-detector of 1.7 cm was assumed.
However, as at this distance, the sum coincidence effect is very high, making the
measurement of the standard calibration ampoules difficult, the spectrometer
efficiency curve was obtained by a Monte Carlo simulation code, developed at
IPEN. In this code, all details of the detection system are modeled and the
response curves for x-rays and gamma rays are calculated by the MCNPX
radiation transport code. The gamma spectra were analyzed by Alpino code,
which applies the method of numeric peak integration of the area under the
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photopeaks. For gamma emitter impurities, not visually detected, the decision
threshold and the detection limits were calculated from the background count
rate, under the peak area. The radiopharmaceutical solutions analyzed were
67Ga,99Mo, 99mTc, 111In, 131I, 153Sm, 177Lu

and 201Tl. The results of impurities ratio

for analyzed solutions are in accordance with the manufacturers´ certificate and
with the ANVISA.
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1. INTRODUÇÃO

Na

medicina

nuclear

os

materiais

radioativos

denominados

radiofármacos são utilizados para diagnóstico e terapia de inúmeras doenças.
Seu uso é baseado na incorporação no corpo humano por meio de
procedimentos médicos, tais como injeção, ingestão e inalação.
Radiofármaco pode ser definido pela ligação entre um material
radioativo (radionuclídeo) e um fármaco (não radioativo), que tem como objetivo
direcionar o radionuclídeo ao órgão ou região em estudo, o que é feito por meio
de procedimentos específicos. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
(IPEN) a mais de 50 anos produz radiofármacos para aplicação em medicina
nuclear (IPEN, 2016)
Nas práticas de medicina nuclear, para garantir a segurança e a
qualidade dos seus procedimentos, deve haver um rigoroso controle, tanto de
seus equipamentos, por meio de testes rotineiros e de aceite, como dos
radiofármacos, por meio de análises de diversos parâmetros, os quais devem
ser aplicados de acordo com os procedimentos estabelecidos pelos órgãos de
controle de qualidade, tais como a norma ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025, 2015)
e as Boas Práticas de Fabricação controlada pela ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária).
Os principais parâmetros radiofarmacêuticos que devem ser
controlados são: parâmetros radiometrológicos, físico-químicos, radioquimicos,
biológicos e microbiológicos (Sahagia, 2011).
A presença de impurezas radioativas pode estar associada aos
processos de preparação, irradiação ou processamento pós-irradiação das
amostras (Sahagia, 2011). Sua caracterização requer um estudo cuidadoso dos
nuclídeos presentes no material inativo, nos tipos de reações nucleares e
possíveis núcleos-produto formados, além das características e limitações do
processamento radio químico (se houver) após a irradiação.
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Este estudo pode ter características diferentes, dependendo do tipo
de instalação onde a amostra é irradiada como, por exemplo, em um reator
nuclear ou em um acelerador de partículas.
O método de identificação dos radionuclídeos presentes como
impurezas depende do tipo de radiação emitida como: emissões alfa, beta,
gama, raios-X ou de elétrons mono energéticos, dependendo do núcleo-produto
formado. Por esta razão, torna-se necessário a utilização de diferentes sistemas
de medida, cada um deles mais adequado para o tipo de radiação em questão.
Neste trabalho foi desenvolvida a metodologia para determinação das
impurezas radionuclídicas gama emissoras presentes nos radiofármacos
produzidos no IPEN.
Os radionuclídeos utilizados na produção de radiofármacos avaliados
neste trabalho foram: 67Ga,99Mo, 99mTc, 111In, 131I, 153Sm, 177Lu e 201Tl.
Para garantir a confiabilidade das medições, os resultados foram
comparados com os valores referentes à pureza radionuclídica dos certificados
de análise dos fornecedores, assim como com as especificações da
Farmacopéia Européia (EP/2014) e/ou da Farmacopéia Americana (USP/2016)
para cada um dos radionuclídeos em estudo.
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2. OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é determinar qualitativamente e
quantitativamente as principais impurezas radioativas gama emissoras
presentes nos radiofármacos produzidos no IPEN-CNEN/SP.
A partir deste trabalho foi possível também atingir os seguintes
objetivos:
• Estudo das reações nucleares envolvidas e os esquemas de
desintegração dos respectivos núcleos-produto;
• Caracterização

do

sistema

de

medida

adequado

para

a

quantificação das impurezas gama emissoras e a verificação dos limites de
detecção relacionados a cada um dos radionuclídeos presentes.
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.1 Desintegração Nuclear

A desintegração nuclear é definida pela emissão espontânea de
partículas ou energia do interior do núcleo atômico instável.
Núcleos instáveis são fontes radioativas com desequilíbrio no número
de prótons e nêutrons, de modo a alcançar sua estabilidade (estado
fundamental) (Okuno, 2010)
Os elementos de nuclídeos instáveis que tendem a sofrer decaimento
radioativo são denominados radionuclídeos ou nuclídeos radioativos e podem
ser representados simbolicamente por 𝐴𝑍𝑋 onde, A é o número de massa, Z é
número atômico e a subtração de A por Z é o número de nêutrons. Os
radionuclídeos que iniciam o processo de desintegração são chamados de
núcleo pai e o resultante de núcleo filho. (Ziessman, 2005).
Em seguida, será apresentado um breve resumo dos principais
modos de desintegração radioativa.

3.1.1 Desintegração Alfa (α)
A desintegração α ocorre quando um átomo pesado (Z>82)
energeticamente instável emite espontaneamente uma partícula alfa, que por
sua vez, possui a mesma estrutura atômica de um átomo de hélio (42𝐻𝑒),
representada esquematicamente pela Equação (1).
A
Z

X

A 4
Z 2

Y  24 He

(1)
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Onde 𝑋 é o núcleo pai e 𝑌 o núcleo filho com um número de massa e
número atômico quatro e duas unidades menores em relação ao núcleo pai,
respectivamente.

3.1.2 Desintegração Beta (β)
A desintegração β ocorre em virtude da diferença entre o número de
prótons (p) e de nêutrons (n) no núcleo que, em consequência, emitirá
espontaneamente um elétron (β-) ou um pósitron (β+) ou realizará uma captura
eletrônica, a depender do tipo de partícula em excesso no núcleo.
 Desintegração β-

Esta desintegração ocorre quando o núcleo possui excesso de
nêutrons (n) em relação ao de prótons (p), dessa forma, para estabilizar-se, o
núcleo instável pai (𝑋) emite uma partícula β- e um antineutrino (ⱱ
̅), dando origem
a um núcleo filho (𝑌) de mesma massa (A) e com o número atômico (Z) acrescido
uma unidade. Este processo, é descrito esquematicamente pela Equação (2).

A
Z

X

Y    

A
Z 1

(2)

A diferença entre o nível de energia do núcleo instável e do nível de
energia do núcleo filho é caracterizada por uma energia fixa de decaimento,
sendo esta compartilhada entre a partícula beta e o antineutrino, ou seja, o
antineutrino carrega parte dessa energia disponível na desintegração. Com isso,
considerando uma grande quantidade de transições, as energias atribuídas à
partícula beta, formam um espectro em energia continuo variando de zero a uma
energia máxima (Knoll, 2010).
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 Desintegração β+
É um processo semelhante à desintegração β-, nesta desintegração o
número de prótons é maior do que o número de nêutrons no núcleo. Desta forma,
para tornar-se estável, o núcleo emite uma partícula β+ e um neutrino (ⱱ).
As partículas β+ também apresentam um espectro em energia
contínuo, uma vez que a energia do decaimento pode ser dividida entre a
partícula β+ e o neutrino. A Equação (3) representa o esquema desta
desintegração em que o núcleo filho (𝑌) gerado, ao contrário do decaimento β -,
apresentará o núcleo atômico (Z) reduzido uma unidade (Knoll, 2010).

A
Z

X

Y   

A
Z 1

(3)

Durante a emissão partícula β+, também será emitido um elétron de
valência. Portanto, para que haja uma compensação da massa do elétron
emitido, este decaimento ocorrerá se a massa atômica do núcleo pai for maior
do que a soma da massa atômica do núcleo filho mais duas vezes a massa de
repouso do elétron. Este valor corresponde à soma das massas da partícula β+
emitida com o elétron de valência liberado, visto que o número atômico do núcleo
filho diminui uma unidade (Okuno, 2010).

3.1.3 Captura Eletrônica (CE)

No processo de captura eletrônica, o excesso de prótons no núcleo
resulta na captura de um elétron atômico pelo núcleo. Nesta reação, o núcleo
pai captura um elétron orbital que, dentro do núcleo, interage com um próton que
será convertido em um nêutron. Um neutrino (ⱱ) será emitido carregando a
energia de transição (Okuno, 2010).
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Este processo é apresentado esquematicamente pela Equação (4), o
𝑌 representa o núcleo filho com o mesmo número de massa e número atômico
reduzido uma unidade em relação ao núcleo pai (𝑋).

A
Z

X

0
1

e

Y 

A
Z 1

(4)

A captura eletrônica compete com a desintegração β+, no entanto, não
existe um limiar de energia para que ocorra a captura de elétrons, assim, nos
casos em que a energia de transição for menor do que 1,022 MeV (2m 0c2), a
captura eletrônica será o único processo possível (Ziessman, 2005).

3.1.4 Radiação Gama (  )

Após o processo de decaimento alfa ou beta, o núcleo filho ainda pode
permanecer excitado e para estabilizar-se, seu excesso de energia pode ser
liberado em forma de fótons, chamados de fótons gama (  ) ou pela
transferência dessa energia de desexitação para um elétron orbital, o qual será
ejetado do átomo, este processo é denominado conversão interna, sendo o
elétron ejetado denominado elétron de conversão interna.
A intensidade da transição  é dada pela Equação (5).

T  I   I ec

(5)

Onde 𝐼  e 𝐼𝑒𝑐 são as intensidades da emissão  e do elétron de
conversão, respectivamente.
A energia de um fóton gama ( E ) é bem definida e igual a diferença
entre os níveis de energia iniciais e finais da transição, de acordo com a lei de
conservação de energia expressa pela Equação (6) (Debertin, 1988).
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E  E i  Ef   E r

(6)

Onde 𝐸𝑖 e 𝐸𝑓 são as energias dos estados iniciais e finais da transição,
respectivamente e 𝐸𝑟 é a energia de recuo do estado final do núcleo, dada pela
Equação (7) (Debertin, 1988).

E r  0 ,5368 10

6

E 2
Ar

(7)

Onde 𝐴𝑟 é a massa atômica relativa e a energia é dada em keV
(Debertin, 1988).
Na conversão interna, a energia de desexcitação do núcleo é
transferida aos elétrons das camadas mais internas (K, L, ...), que são ejetados
do atômico. A energia carregada pelo elétron de conversão é dada pela Equação
(8) (Lagoutine et. al., 1984)

Ecex  E  E x

(8)

Nesta equação Ecex é a energia de excitação nuclear e Ex = energia
de ligação do elétron.
Ainda que um núcleo filho não se estabilize diretamente após uma
desintegração, o mesmo poderá permanecer em estado meta-estável por
período de tempo considerável (maior que 1 segundo), causando uma transição
retardada do núcleo filho excitado para um nível de energia mais baixa de
mesmo núcleo, nomeada de transição isomérica. Neste caso, inclui em sua
representação simbólica a consoante “m” ao lado do número de massa do
radionuclídeo, por exemplo, 99mTc (Knoll, 2010).
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3.1.5 Rearranjo eletrônico

Durante os processos de desintegração, principalmente na captura
eletrônica e na conversão interna, o átomo excitado deixa uma vacância em uma
das suas camadas eletrônicas gerando um rearranjo eletrônico, ou seja, o
preenchimento por outro elétron do átomo, em prol da sua estabilidade. Este
preenchimento é acompanhado de emissões de raios X característicos ou
elétrons Auger. A energia liberada corresponde a energia de ligação do elétron
da camada que foi causada a vacância.


Raios X característicos

A emissão de raios X ocorre durante uma transição eletrônica entre
diferentes estados nos átomos, quando os elétrons mais externos preenchem as
vacâncias das camadas mais internas. A energia característica de cada
transição corresponde a diferença entre as energias dos estados inicias e finais.
Os picos de raios X característicos são encontrados no espectro e a
forma com que eles são apresentados está relacionada com a largura dos níveis
eletrônicos, proporcional ao número atômico (Z) (Debertin, 1988).


Elétrons Auger

O processo de emissão dos elétrons Auger, é similar ao processo
conversão interna. Neste caso, a energia que será transferida diretamente a um
dos outros elétrons orbitais, é originada nas camadas eletrônicas. Este elétron
será ejetado e denominado elétron Auger. Sua energia corresponde a energia
de excitação do átomo menos a energia de ligação da camada da qual foi
ejetado.
A probabilidade de ocorrência de emissão de um elétron Auger é
maior para elementos de número atômico baixo (<45), por apresentar baixa
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energia de ligação dos elétrons. Estes elétrons possuem baixas energias,
quando comparados às partículas β e aos elétrons de conversão interna,
portanto, são difíceis de serem detectados (Knoll, 2010).

3.2 Decaimento Radioativo

A emissão da radiação obedece a lei do decaimento radiativo,
representada pela Equação (9).

dN
  N
dt

(9)

Integrado com o tempo, temos:

N( t )  N0 e t

(10)

Onde 𝑁(𝑡) são as quantidades de átomos num intervalo de tempo
igual a t, 𝑁0 no instante t=0 e 𝜆 é definida como a constante de decaimento,
específica do elemento radiativo.
O tempo de meia vida (T1/2) é o tempo necessário para que metade
dos átomos de uma fonte radiativa se desintegrem, também conhecida como
meia-vida física ( T1/ 2 fis ), está relacionada com a constante de decaimento por
meio da Equação (11).

T1 
2

ln 2



(11)
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A meia-vida biológica corresponde ao tempo necessário para que
metade da quantidade inicial da atividade radioativa presente num órgão seja
eliminada. (Okuno, 2010)
A meia-vida efetiva ( T1/ 2 efetiva ) de um radionuclídeos é função da meia
vida física ( T1/ 2 fis ) e da meia vida biológica ( T1/ 2bio ), calculada pela Equação 12.
A meia vida efetiva é importante nos casos de contaminação interna.

T1

2

efetiva



( T1
T1

bio

)(T1

bio

 T1

2

2

2

fis

2

)
(12)

fis

A atividade é caracterizada pela taxa de desintegração, ou seja, o
número de desintegrações nucleares por unidade de tempo, representada pela
Equação (13).

A

dN
  N
dt

(13)

A unidade definida para atividade pelo sistema internacional (SI) é o
Becquerel (Bq), onde:
1Bq = 1s-1 ≈ 2,7 x 10-11 Ci (Curie- unidade antiga)

3.3 Interação da radiação com a matéria

A interação da radiação com a matéria depende da energia da
radiação, densidade do material e do número atômico (Evans, 1955).
Os fótons de raios X e os raios gama podem interagir de diferentes
formas com matéria. Os três principais modos de interação são: efeito
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fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares. A FIG 1, mostra a área
predominante de cada um destes modos de interação em função do número
atômico e de energia. Podemos observar que para baixas energias e números
atômicos altos favorecem o efeito fotoelétrico e para altas energias o mais
provável é a produção de pares.

FIGURA 1. Gráfico de energia e número atômico com as áreas predominantes
dos três principais tipos de interação de fótons com a matéria (Knoll, 2010).

3.3.1 Efeito fotoelétrico

No efeito fotoelétrico o fóton interage, transferindo toda sua energia,
a um elétron orbital atômico, o qual será ejetado gerando uma vacância na
camada eletrônica. Este elétron ejetado é caracterizado como fotoelétron. A
energia do elétron (𝐸𝑒 ) é dada pela Equação (14).

E e  E  E b
Onde 𝐸𝑏 é a energia da camada da qual o elétron foi ejetado.

(14)
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Este efeito ocorre predominantemente para baixas energias (aprox.
<100 keV) e em materiais com alto número atômico (Z4).

3.3.2 Efeito Compton

No efeito Compton, ocorre o espalhamento de um fóton por um elétron
livre do meio. Assim, a energia do fóton incidente é repartida com o elétron e o
fóton espalhado ( E' ), que se propagará em outra direção e com energia menor
do que a inicial, descrita pela Equação (15).

E' 

E

Onde α = 2m

2
0c

E
1   (1  cos  )

(15)

, com m0c2 igual a energia de repouso do elétron (511

keV) e θ é ângulo entre o fóton incidente e o fóton espalhado.
Em relação ao elétron espalhado, sua energia é definida pela
Equação (16).



1
E e  E  1 

 1   (1  cos  ) 

(16)

O efeito Compton ocorre predominantemente para energias de fótons
intermediárias e com Z mais baixo em relação ao efeito fotoelétrico.
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3.3.3 Produção de pares

A produção de pares de elétrons ocorre para fótons que possuem
energia equivalente ou superior a duas vezes a energia de repouso do elétron
(1,022 MeV). Neste processo, o fóton interage com o campo Coulombiano do
núcleo onde é completamente absorvido e toda sua energia será convertida em
massa de repouso e energia cinética de um par de elétron-pósitron.

3.4 Espectrometria Gama com detector de HPGE

Para a determinação das impurezas gama emissoras presentes nos
radionuclídeos analisados neste trabalho, foi utilizada a espectrometria gama
com detector semicondutor de germânio hiper-puro.
Os espectrômetros de germânio hiper-puro (HPGe) são os mais
convenientes para este caso, em função de seu excelente poder de resolução
em energia quando comparados a outros detectores como cristais de NaI(Tl) ou
mesmo detectores a gás, uma vez que permite a identificação de radionuclídeos
cujas energias de emissão gama diferem por apenas alguns keV.

3.4.1 Detector semicondutor HPGe

A estrutura do detector semicondutor é formada por uma rede
cristalina que permite a formação de bandas de energia para os elétrons do
material (Chavez, 2003). A FIG 2 apresenta um esquema da estrutura das
bandas do cristal de um detector semicondutor no seu estado fundamental, que
se alargam de acordo com os estados de energia permitidos para os elétrons.
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Em um cristal HPGe, no estado fundamental (FIG 2), a banda mais
inferior na imagem é chamada de banda de valência, onde os elétrons ligados à
estrutura atômica ocupam todos os níveis de energia permitidos. A banda mais
superior na figura, vazia (estado fundamental), é a banda de condução, onde os
elétrons movimentam-se livremente. E a região intermediária é denominada de
banda proibida, possuindo energia (Eg) de aproximadamente 1 eV. Em
temperatura ambiente ou superior, devido a pequena largura da banda proibida,
quando comparada aos detectores condutores, a operação do detector HPGe
torna-se inviável pela formação de uma intensa corrente de fuga dos elétrons,
induzindo ruídos no espectro medido.
Esta situação é minimizada a partir da refrigeração (77 K) dos
detectores de HPGe durante o seu uso, com nitrogênio líquido (Knoll, 2010;
Boylestad, 2002; Corrêa, 2013).

Banda de Condução

Elétrons

de

valência ligados
Banda de Valência

FIGURA 2. Estrutura de bandas de energia do cristal de um detector
semicondutor no estado fundamental (Boylestad, 2002).

Na interação da radiação eletromagnética com o cristal semicondutor,
por meio do efeito fotoelétrico, Compton ou formação de pares, toda ou parte da
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sua energia é transferida para o detector. Podendo assim, um elétron do cristal
obter energia suficiente para passar da banda de valência para a banda de
condução. Ao migrar, o elétron deixa para trás um buraco na banda de valência,
determinando uma proporcionalidade entre a quantidade de elétrons-buracos
formados e a energia da radiação depositada.
A resposta na saída do detector, ou seja, a quantidade de carga
induzida (Q), criada pela absorção da energia da radiação incidente, resultará
em pulsos de alturas proporcionais a estas energias que, após uma amplificação,
são relacionados a canais de acordo com sua amplitude e apresentados por um
espectro de altura de pulsos.

3.4.2 Resolução em energia do detector HPGe

A resolução em energia de um detector está relacionada com a
qualidade de um sistema de detecção capaz de identificar diferentes energias
gama emitidas mais próximas possíveis. Os detectores de germânio hiperpuro,
possuem um alto poder de resolução em energia quando comparados a outros
detectores, sendo preferidos para análise de espectros gama complexos
envolvendo muitos picos.
A FIG 3 apresenta um espectro comparativo de altura de pulsos de
um cintilador de NaI(Tl) com um detector de Ge(Li) semelhante ao de HPGe,
para emissões gama de mesma incidência. Mostrando a melhor resolução em
energia para os detectores de germânio, permitindo distinguir energias gama
muito próximas, auxiliando na detecção de fontes fracas de energias discretas e
produzindo picos mais estreitos (Knoll, 2010).
A resolução em energia (R) é definida pela largura a meia altura
(FWHM - Full width at half maximum) do pico, ou dividido pela posição do
centroide do pico, como mostra a FIG 4.
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Os fatores mais importantes que afetam a resolução em energia são
a flutuação estatística do número de pares de elétron-buraco formado, o ruído
eletrônico do detector, do amplificador e do pré-amplificador, assim como a
coleta incompleta de cargas produzidas no detector (Tsoulfanidis, 2010).

FIGURA 3. Comparativo dos espectros de altura de pulsos do detector de Ge(Li)
e cintilador NaI(Tl) (Knoll, 2010).
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FIGURA 4. Resolução de energia do detector dada por FHWM ou pela razão
FHWM/E. O eixo horizontal apresenta a energia e o eixo vertical, as contagens
N por intervalo de energia E. O centróide do pico está relacionado com E e a
sua altura representada por H (Knoll, 2010).

3.4.3 Características de um espectro gama

Um espectro de altura de pulsos de um detector de germânio para
raios gama poderá sofrer influência dos processos de absorção fotoelétrica,
espalhamento Compton e produção de pares.
Picos de absorção total (fotopico) são fótons que depositam toda sua
energia no interior do volume ativo do detector por meio dos processos de
interação citados. Cada pico corresponderá no espectro à energia da radiação
característica do radionuclídeo analisado.
Para altas energias, os picos relacionados ao escape no espectro
podem ser provenientes dos fótons da aniquilação de um próton no interior do
detector, resultando em picos de 511 keV ou 1022 keV a depender do escape
de um ou ambos os fótons sem interação no detector, respectivamente. Este
próton é proveniente da produção do par elétron-próton da interação de um fóton
primário (> 1022 keV) no detector.
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No espectro obtido com um detector de germânio sempre haverá uma
região relevante conhecida como contínuo ou patamar Compton. Na FIG 5, este
contínuo mostra-se mais elevado dando origem ao chamado degrau Compton.
Como a dispersão do Compton é uma interação com elétrons, a borda Compton
será sempre na mesma faixa de energia (Knoll. 2010).
O pico de retroespalhamento, identificado na FIG 5, é outro fator que
pode influenciar no espectro medido. É originado a partir dos fótons emitidos
após sofrer interação Compton ao redor do detector, resultando em fótons
espalhados em sua direção (Maduar,2010). Na figura também podemos
observar um pequeno pico proveniente do empilhamento de pulsos denominado
pico soma de empilhamento.

Pico de absorção total

Pico soma
de empilhamento

FIGURA 5. Espectro de altura de pulsos de uma fonte de 137Cs. Identificamos o
pico de retroespalhamento, o degrau Compton e o pico de absorção total. Além
de um pequeno pico de soma de empilhamento e outro relacionado a radiação
de fundo (40K) (Knoll. 2010).
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Na análise de um espectro gama, um dos fatores importantes é a
determinação da área líquida dos picos de absorção total por estar relacionado
com a atividade de um radionuclídeo da amostra. Outro fator de grande
relevância é a relação entre a eficiência de detecção e a energia da radiação
gama (Maduar, 2010).
Conceitua-se de maneira geral, que os programas de análise de
espectros procedem de uma mesma forma, com calibração em energia e
eficiência, aquisição de um espectro de radiação de fundo, análise de picos
(forma e área), identificação dos nuclídeos e cálculo da atividade (Moreira, 2005).

3.5 Produção de Radionuclídeos

Os radionuclídeos mais utilizados na medicina nuclear são produzidos
artificialmente em reatores ou aceleradores nucleares ou indiretamente por
geradores de radioisótopos (Saha, 2010).
Os mecanismos fundamentais utilizados nestes processos de
produção são a fissão nuclear, a ativação por nêutrons e a irradiação por
partículas carregadas (Lima, 2008). Seus principais critérios de produção são
caracterizados pela elevada pureza radionuclídica e radioquímica e a alta
atividade específica necessária.

3.5.1 Produção de radionuclídeos em Reatores Nucleares

As reações que envolvem a produção de radionuclídeos em reatores
nucleares são reação de fissão (n,f), reação por captura de nêutrons (n,), (n,α),
(n,p), (n,2n), etc. (Bignardi, 2013).
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A fissão de elementos pesados, como no

235U

e no

238U,

é

caracterizada pela quebra dos núcleos pesados em dois fragmentos com
números atômicos menores e massas aproximadamente iguais, após os
nêutrons serem absorvidos.
Os radionuclídeos produzidos por fissão são geralmente ricos em
nêutrons, possuem alta atividade específica, decaem por β- e normalmente são
livres de carregadores, ou seja, não estão contaminados por nenhum
radionuclídeo estável ou outro radionuclídeo de mesmo elemento (Saha, 2010).
Em relação às reações por captura de nêutrons, novos elementos são
formados sendo que radionuclídeos produzidos por meio dessa reação não são
livres de carregadores e apresentam baixa atividade específica.
Exemplos de alguns radionuclídeos produzidos em reatores
nucleares: 99Mo, 131I, 153Sm, 177Lu, entre outros.

3.5.2

Produção de radionuclídeos em Cíclotrons

Nos aceleradores de partículas tipo Cíclotron, a produção dos
radioisótopos ocorre por meio da aceleração de partículas carregadas com
energias da ordem de MeV, como por exemplo, prótons, dêuterons, 3He e
partículas alfa, induzidas a colidir em um material alvo (Lima, 2008).
A produção dos radionuclídeos nos cíclotrons consiste em três
etapas: processo de preparação dos alvos, bombardeamento com partículas e
tratamento de separação química para obtenção do produto final o qual deverá
apresentar alta pureza e alto rendimento (Nozaki, 1995).
As propriedades dos materiais dos alvos utilizados no cíclotron devem
ter um alto ponto de fusão e de condutibilidade térmica, pois o feixe de partículas
gera uma grande quantidade de calor em uma área pequena do alvo (Silva,
2001).
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Os radioisótopos produzidos no cíclotron são deficientes em nêutrons
e decaem geralmente por β+ ou captura eletrônica. Possuem uma alta atividade
específica e são livres de carregadores (Nozaki, 1995).
Exemplos de alguns radionuclídeos que são produzidos em
cíclotrons: 111In, 67Ga, 201Tl, entre outros.

3.5.3 Produção de radionuclídeos por Geradores

A produção indireta de radionuclídeos é realizada por meio de
geradores de radionuclídeos. Esse método baseia-se na existência de um
radionuclídeo de meia vida longa (pai), produzido em um reator ou um cíclotron,
que decai para um radionuclídeo de meia vida mais curta (filho) que por sua vez,
decai para um radionuclídeo estável. O radionuclídeo filho formado terá diferente
número atômico, podendo ser quimicamente separado e livre de carregadores
(Saha, 2010).
O exemplo mais comum da utilização dos geradores é na obtenção
do 99mTc. Neste processo, o

99Mo

(pai) decai para o

99mTc

(filho) com um tempo

de meia vida de aproximadamente 60 horas.
O gerador de radionuclídeos é utilizado de forma simples e rápida
mantendo a esterilidade e apirogenidade, ou seja, livre de bactérias, fungos ou
vírus. Deve produzir eluídos isentos do radionuclídeo “pai” e do material que o
constitui, assim como de outros possíveis radionuclídeos contaminantes
(Oliveira, 2006).
A importância dos geradores de radionuclídeos está no fato de serem
facilmente transportáveis e servirem como fontes de radionuclídeos de meia vida
curta para instituições distantes das instalações de um reator nuclear ou um
cíclotron (Saha, 2010).
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3.6 Radiofármacos

O radiofármaco é um composto radioativo que em sua maioria é
formado por um radionuclídeo acoplado a um fármaco. O fármaco é uma
substância não radioativa que irá direcionar o radionuclídeo a um órgão ou região
de interesse no paciente. No entanto, a depender das propriedades fisiológicas,
bioquímicas e metabólicas de alguns radionuclídeos, o radiofármaco pode ser
formado apenas pelo radionuclídeo primário, em que os próprios átomos
radioativos possuem as propriedades necessárias para alcançar o órgão de
interesse. (Takahashi, 2004)
Cerca de 95% dos radiofármacos são utilizados na medicina nuclear,
para diagnóstico, e os demais em tratamentos terapêuticos (Saha, 2010). As
técnicas utilizadas para administrá-los aos pacientes são realizadas por meio de
injeção, ingestão ou inalação.
Os radiofármacos utilizados em diagnóstico têm como finalidade a
identificação de patologias e disfunções do organismo por meio de imagens
representando o órgão ou sistema avaliado, obtidas com medições externas da
radiação proveniente do paciente.
Para ser clinicamente útil, o radionuclídeo deve apresentar
características como, possuir energias gamas adequadas com baixo poder de
ionização, para serem detectadas por gama câmeras (100 a 200 keV) e em
tomografias por emissões de pósitrons (511 keV) (Ziessman, 2005).
Em termos de terapia, ao atingirem os tecidos e órgãos alvos, as
partículas incidentes promovem a destruição das células tumorais. Os
radionuclídeos podem ser emissores de partículas α, β- (mais utilizada) ou
elétrons Auger (Oliveira, 2006). O tipo de partícula a ser utilizada na terapia, vai
depender do destino dos fármacos no organismo e da distribuição e tamanho do
tumor.
De modo geral, os radionuclídeos destinados à medicina nuclear
devem possuir uma meia vida efetiva, suficientemente longa (em termos de
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horas), uma alta atividade específica e serem livres de carregadores, os quais
influenciam negativamente a biodistribuição do radiofármaco e a eficiência da
marcação (Ziessman, 2005).

3.6.1

Principais radioisótopos produzidos no CR-IPEN/CNEN

O Centro de Radiofarmácia (CR) do Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (IPEN) no ano de em 1959, deu início a produção de
131I

radiofármacos no Brasil. O

foi o primeiro radiofármaco produzido

experimentalmente, utilizado no diagnóstico e terapia de doenças na tireóide
(Araujo, 2008).
Ao longo dos anos com a crescente demanda de radiofármacos, foi
estabelecido um programa de desenvolvimento dando início a produção dos
geradores de

99Mo-99mTc,

países que fornecem o

utilizando

99Mo

99Mo

importado. Atualmente, são quatro os

para o IPEN: África do Sul, Canadá, Rússia e

Argentina (IPEN, 2016).
Outros radiofármacos desenvolvidos, produzidos e distribuídos pelo
IPEN gamas emissores disponíveis como radionuclídeo primário e/ou molécula
marcada são: 153Sm, 201Tl, 111In, 67Ga e 177Lu.

3.6.2 Controle de qualidade dos Radiofármacos

Os radiofármacos que são administrados intravenosamente são
submetidos a ensaios de controle de qualidade visando garantir qualidade e
segurança em suas aplicações. Sua preparação deve seguir os princípios
básicos

das

Boas

Práticas

de

Fabricação

(BPF)

de

radiofármacos,

recomendados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
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Tendo em vista a segurança dos consumidores, as Boas Práticas de
Fabricação objetiva a eliminação dos riscos envolvidos na produção
farmacêutica, garantindo que todos os fármacos sejam produzidos e controlados
pelos padrões de qualidade (Araújo, 2008).
Todos os procedimentos de controle de qualidade que são aplicados
aos fármacos tradicionais são igualmente aplicáveis aos radiofármacos, nestes
últimos devem ser aplicados, também, ensaios de pureza radioquímica e
radionuclídica (Marques, 2001).
A implantação e a aplicação de um sistema de qualidade pelo
fabricante são essenciais, uma vez que, os radiofármacos que possuem meia
vida curta (cerca de minutos ou horas) são, em geral, administrados antes dos
resultados dos ensaios de controle de qualidade, ou seja, da comprovação de
que os radiofármacos manipulados possuem as características de um produto
seguro (ANVISA, 2009).
A BPF estabelece requisitos mínimos para o registro dos
radiofármacos no país. Às instituições envolvidas com a produção dos
radiofármacos são exigidos relatórios de caráter técnico e de produção e controle
de qualidade, dos quais devem constar algumas exigências gerais e específicas
em relação aos radionuclídeos e radiofármacos (ANVISA, 2009).
Para garantir as exigências estabelecidas pela BPF são necessárias
análises

envolvendo

características

radiometrológicas,

físico-químicas,

radioquímicas, biológicas e microbiológicas (Sahagia, 2013; Almeida, 2009)


Parâmetro Radiometrológico

A atividade do radiofármaco é o parâmetro radiometrológico mais
importante por estar relacionado diretamente à quantidade de radioatividade
ministrada ao paciente, tal como foi prescrita pelo médico. Impõe o uso de
equipamentos calibrados para a determinação da atividade de acordo com os
protocolos estabelecidos tanto para medições como para sua aplicação, sendo
necessário

que

os

equipamentos

utilizados

sejam

calibrados

com
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rastreabilidade. Seu conhecimento com boa exatidão está relacionado
diretamente aos resultados dos procedimentos, ou seja, à aplicação da dose
adequada prescrita pelo médico, à boa qualidade das imagens etc.


Parâmetro Físico-químico

Os ensaios físico-químicos englobam as características físicas (cor,
turbidez, limpidez, ausência ou não de partículas a olho nu), pH (mais próximo
do fisiológico), e pureza química.
A pureza química é definida pela razão da massa das moléculas do
composto de interesse, no estado químico, em relação à massa total da
preparação (ANVISA, 2009). Sua determinação é importante para evitar que a
toxidade das impurezas seja absorvida pelo organismo do paciente. A presença
das impurezas pode estar associada ao processo de preparação do
radiofármaco. Dessa forma, é importante determinar quantitativamente e
qualitativamente os reagentes e produtos químicos (não radioativos), utilizados
neste processo (Almeida, 2009).


Parâmetro Radioquímico

O controle radioquímico está relacionado com a pureza radioquímica
e radionuclídica.
A pureza radioquímica é a razão entre a atividade do principal
composto químico e a soma da atividade de todos os compostos químicos
(ANVISA, 2009). Suas impurezas podem estar associadas à decomposição por
ação do solvente, mudança de temperatura, luz, pH, presença de agentes
redutores, oxidantes ou radiólise da água por reabsorção da energia emitida,
gerando radicais livres (Almeida, 2009).
A pureza radionuclídica é expressa como a razão entre a atividade da
impureza radionuclídica pela atividade total. A presença das impurezas pode
estar associada ao modo de produção dos radioisótopos ou preparação
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inadequada dos geradores (ANVISA, 2009). Este parâmetro é importante na
acurácia da atividade determinada e na contribuição da dose efetiva à qual está
submetido o paciente.
As impurezas relevantes estão listadas com seus respectivos limites
nas farmacopéias tanto a para a pureza radioquímica como para a radionuclídica
(ANVISA, 2009).


Parâmetro Biológico e Microbiológico

Estes parâmetros são de máxima importância principalmente quando
o radiofármaco é administrado como injeção. Sendo determinados por estudos
específicos de radiofarmácia como, esterilidade (ausência de microorganismos),
pirogenidade (presença de endotoxinas), toxidade e distribuição biológica
(avaliação do comportamento in vivo).

3.7 Farmacopéias

As farmacopéias são documentos regulatórios que indicam os
principais procedimentos e métodos a serem utilizados nos ensaios de controle
de qualidade dos radiofármacos tais como, procedimentos de determinação e
limites de possíveis impurezas dos radiofármacos.
Existem diferenças nas denominações e nos conceitos das formas
farmacêuticas em virtude à existência de diversas farmacopéias e agências
regulatórias. Neste trabalho, foram utilizadas como referência a Farmacopéia
Americana (USP/2016) e a Farmacopéia Européia (EP/2014), ambas
autorizadas pela ANVISA e utilizadas como referência nos ensaios no centro de
Radiofarmácia do IPEN.
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3.8 Radionuclídeos em estudo

A seguir serão apresentadas as principais aplicações, meios de
produção e esquemas de desintegração dos radionuclídeos em estudo.
Neste trabalho foram avaliadas as principais impurezas gama
emissoras presentes nos radiofármacos 67Ga, 99Mo, 99mTc, 111In, 131I, 153Sm, 177Lu
e

201Tl

que são distribuídos pelo Centro de Radiofarmácia (CR) - IPEN/CNEN –

SP.

3.8.1 Gálio - 67

O 67Ga, disponível na forma química de citrato de gálio, é utilizado na
medicina nuclear para diagnóstico de linfomas, lesões inflamatórias e tumores
em tecidos moles.
O

67Ga

possui uma meia vida de 3,26 dias é produzido em cíclotron

por meio da irradiação de alvos de zinco enriquecidos eletro depositados em
placas de cobre niqueladas, por meio da reação
O

67Ga

68Zn(p,2n)67Ga.

desintegra pelo processo de captura eletrônica (100%) para

os níveis excitados do

67Zn

(estável) emitindo vários fótons sendo os mais

intensos de 93,3 keV (38%), 184,6 keV(20%) e 300,2 keV(16%), seu esquema
de decaimento é apresentado na FIG 6 (Bé, 2006). A TAB 1 apresenta as
principais energias gama do
por 100 desintegrações.

67Ga

com respectivas probabilidades de emissão
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FIGURA 6. Esquema de desintegração do 67Ga (Bé, 2006).

TABELA 1. Principais emissões gama do 67Ga e as probabilidades de emissões
por 100 desintegrações (Bé, 2006).
Energia 
(keV)
91,2
93,3
184,58
208,9
300,23
393,53
887,67

Probabilidade de emissão por 100
desintegrações
(%)
3,09 ± 0,07
38,1 ± 0,7
20,96 ± 0,44
2,37 ± 0,05
16,60 ± 0,37
4,59 ± 0,10
0,149 ± 0,004
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De acordo com o controle de qualidade do
Européia (EP/2014) indica o

66Ga

67Ga,

a Farmacopéia

(T1/2= 9,49 hs) como a principal impureza

radionuclídica gama emissoras, cuja produção ocorre por meio da reação
67Zn(p,2n)66Ga

3.8.2

(IAEA,2009; Szelecsényi,1994).

Molibdênio - 99

99Mo

O

é um dos mais importantes radionuclídeos de uso em

medicina nuclear por ser responsável pela formação do

99mTc

constituindo o

gerador 99Mo/99mTc, uma vez que, 80% de todos os radiofármacos utilizados nos
procedimentos de Medicina Nuclear são marcados com o
O

99Mo

99mTc

(Saha, 2010).

pode ser produzido por diversas reações tanto em reatores

nucleares quanto em cíclotrons. Em sua forma natural, o molibdênio possui 7
isótopos [92Mo (14,8%),

94Mo

(9,25%),

95Mo

(15,92%),

96Mo

(16,68%),

97Mo

(9,55%), 98Mo (24,13%), 100Mo (9,63%)].
Nos reatores a produção pode ser realizada por reação de fissão em
alvos de

235U

ou pela ativação de alvos de molibdênio natural ou enriquecidos

em 98Mo pela reação 98Mo(n,)99Mo.
Nos cíclotrons, a produção do

99Mo

ocorre por meio da irradiação do

molibdênio natural enriquecido em 100Mo pela reação com prótons ou dêuterons
ou pela ativação de zircônio pela reação

96Zr(α,n)99Mo

(Takahashi, 2004,

Moraes, 2005).
O principal meio de produção do

99Mo

reatores nucleares. A reação é representada por

é pela fissão do
235U(n,f)99Mo

235U

em

e apresenta

rendimento em torno de 6,1% e alta atividade específica (IAEA, 2013).
O 99Mo possui meia vida de 2,75 dias, decai por emissão - para 99mTc
(82%) e

99Tc

(12,5%) (Bé, 2006). Seu esquema de decaimento é apresentado
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na FIG. 7. Na TAB. 2 são listadas suas principais energias gama e suas
respectivas intensidades absolutas. (Bé, 2012).

FIGURA 7. Esquema do decaimento do 99Mo (Bé, 2012).
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TABELA 2. Principais energias gama do

99Mo

e suas probabilidade de emissão

por 100 desintegrações (Bé, 2012).
Energia 
(keV)
140,51
158,78
162,37
181,06
366,42
380,13
411,49
528,70
621,77
739,50
777,92
822,97
960,75

Probabilidade de emissão por 100
desintegrações
(%)
89,43 ± 1,7
0,014 ± 0,001
0,012 ± 0,001
5,990 ± 0,11
1,191 ± 0,023
0,010 ± 0,001
0,015 ± 0,001
0,057 ± 0,002
0,026 ± 0,001
12,130 ± 0,15
4,260 ± 0,08
0,133 ± 0,003
0,095 ± 0,003

Em função do seu meio de produção (fissão do

235U),

o

99Mo

apresenta como impurezas, outros produtos de fissão. Suas principais
impurezas gama emissoras são:

103Ru, 106Ru, 131I, 140La, 95Nb, 125Sb

e alguns

dos filhos. A presença das impurezas radioativas presentes na solução de

99Mo

depende dos métodos de purificação e de separação dos produtos de fissão, aos
quais é submetido após irradiação (IAEA,1998). A TAB 3 apresenta os principais
produtos de fissão do 235U com seus respectivos rendimentos e tempo de meiavida.
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TABELA 3. Principais produtos de fissão do
vida (IAEA, 2008).

235U,

Rendimento

rendimento e tempo de meia

Produto de
fissão

(% por fissão)

Zr-95

6,502 ± 0,072

64,02 d

Nb-95

6,498 ± 0,072

34,975 d

Mo-99

6,132 ± 0,092

65,94 h

Tc-99

6,132 ± 0,092

2,11 x 105 a

Ru-103

3,103 ± 0,084

39,26 d

Te-132

4,276 ± 0,043

3,204 d

I-131

2,878 ± 0,032

8,0207 d

I-133

6,59 ± 0,11

20,8 h

I-135

6,39 ± 0,22

6,57 h

Xe-133

6,6 ± 0,11

5,243 d

Xe-135

6,61 ± 0,22

9,14 h

Cs-137

6,221 ± 0,069

30,07 a

Ba-140

6,314 ± 0,095

12,752 d

La-140

6,315 ± 0,095

1,6781 d

Ce-141

5,86 ± 0,15

32,501 d

Ce-144

5,474 ± 0,055

284,893 d

Pr-144

5,474 ± 0,055

17,28 m

Nd-147

2,232 ± 0,04

10,98 d

Pm-147

2,232 ± 0,04

2,6234 a

T1/2

A principal impureza radionuclídica gama emissora é o 103Ru (T1/2= 39
dias) (EP/2014).
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3.8.3 Tecnécio – 99m

O radionuclídeo

99mTc

é de extrema importância na medicina

diagnóstica podendo ser marcado de diversas formas, o que possibilita a
aquisição de imagens cintilográficas de boa resolução e sem comprometimento
dosimétrico ao paciente. São exemplos de algumas de suas aplicações, a
cintilografia óssea e de lesões cerebrais, estudos da tireóide, dentre outras.
No IPEN, o 99mTc é produzido por meio de um gerador

99Mo/99mTc.

O

que facilita sua produção e distribuição aos serviços de medicina nuclear. No
Brasil, o IPEN é o único produtor de geradores de
O gerador de

99Mo/99mTc

99Mo/99mTc.

é um sistema composto por uma coluna

cromatográfica de alumina (Al2O3), onde é depositada uma atividade conhecida
de

99Mo

(99MoO4) e o seu produto de decaimento (99mTc), em forma de

pertecnetato (99mTcO4), é eluído a partir de uma coluna de NaCl a 0,9% (Saha,
2010). A FIG. 8, mostra o arranjo de um gerador de 99Mo/99mTc.

NaCl 0,9%

99

MoO4

Frasco
a vácuo
(Na99mTcO4)

Blinagem
de chumbo

Al2O3

FIGURA 8. Imagem de um arranjo de gerador de
especificações (Oliveira, 2006).

99Mo/99mTc

e suas
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O

99mTc

isomérica para o

possui um tempo de meia vida de 6 h, decai por transição
99Tc

(T1/2= 2,1 x 105 anos), emitindo um fóton gama

monocromático de 140 keV (88,5%) (Bé, 2012). A FIG 9 apresenta seu esquema
de decaimento.

FIGURA 9. Esquema de decaimento do 99mTc (Bé, 2012).

De acordo com a Farmacopéia Americana (USP/2016), a principal
impureza radionuclídica gama emissora encontrada no

99mTc

eluído do gerador

é o radionuclídeo-pai 99Mo.
Sendo que outras impurezas radionuclídicas presentes no 99Mo, como
103Ru

e 137Cs, também podem estar presentes no eluído.

3.8.4 Índio - 111

O 111In, é um radionuclídeo bastante utilizado em conjunto com outras
moléculas (marcado) para diagnósticos na medicina nuclear. São exemplos de
suas aplicações, detecção de tumores malignos e de processos inflamatórios,
além de estudos de câncer de pulmão, dentre outros.
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O Índio-111 pode ser produzido no cíclotron pela irradiação de alvos
de prata com partículas alfa por meio da reação

109Ag

(α, 2n)

111In

ou de alvos

de cádmio com reação com dêuterons [Cd(d, xn)111In] ou prótons [Cd (p, xn)
111In],

sendo este de maior rendimento independente do alvo ser enriquecido

(IAEA, 2009).
O tempo de meia vida do 111In é de 2,8 dias, seu principal meio de
produção é no cíclotron pela reação

112Cd

(p,2n)111In com o alvo de cádmio

natural e decai por meio do processo de captura eletrônica para os níveis
excitados do

111Cd,

que desexcita pela emissão de 171 keV (90%) e 245 keV

(94%) como mostra o esquema de decaimento na FIG 10 (Debertin, 1988 e Lion,
2002).
A produção do

111In

apresenta como principais impurezas gama

emissoras resultante da preparação de um alvo de cádmio natural são 110mIn (T1/2
= 4,9 h) e

114mIn

(T1/2= 49,5 dias). As reações mais prováveis relacionadas a

estas impurezas são:

111Cd(p,2n)110mIn

e

114Cd(p,n)114mIn,

respectivamente

(IAEA, 2009).
A Farmacopéia Americana (USP/2016) indica os radionuclídeos 110mIn
(T1/2 = 4,9 h), 114mIn (T1/2= 49,5 dias) e o 65Zn (T1/2= 244 dias), como as principais
impurezas radionuclídicas gama emissoras do 111In.
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FIGURA10. Esquema de desintegração o do 111In (Bé, 2006).

3.8.5 Iodo – 131

O

131I

é dos primeiros radionuclídeos utilizados na medicina nuclear,

sua principal aplicação é no tratamento de distúrbios funcionais da tireóide como
iodeto de sódio líquido (IPEN, 2016; Ziessman, 2010).
Sua produção pode ser realizada por meio da reação de fissão em
alvos de

235U

ou por meio da irradiação do

130Te.

Nos cíclotrons pode ser

produzido pela reação 130Te(d,n)131I.
No IPEN, o

131I

é produzido no reator pela reação 130Te(n,)131Te que

decai por emissão beta para o 131I, de acordo com o esquema abaixo.
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130Te

(n,) 131mTe

TI
30h

131Te

β25 min

131I

β8,05 d

131Xe

(Estável)

s

O 131I possui um tempo de meia vida de 8,02 dias. Decai por emissão
de β− com energia principal de 606 keV (89,4%) e radiação gama de 364 keV
(81,2%), 637 keV (7,3%) e 284 keV (6,1%). A FIG 11 apresenta o esquema do
decaimento do 131I e a TAB 4 suas principais energias gama e as probabilidades
de emissões por 100 desintegrações

131m

Xe

Estável

FIGURA 11. Esquema de desintegração do 131I (Bé, 2014).
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TABELA 4. Principais emissões gama do
por 100 desintegrações (Bé, 2014).

131I

e as probabilidades de emissões

Probabilidade de emissão por
100 desintegrações
(%)
2,60 ± 0,01
0,28 ± 0,03
0,058 ± 0,026
6,14 ± 0,01
0,081 ± 0,025
0,27 ± 0,03
81,2 ± 0,01
0,055 ± 0,031
0,354 ± 0,014
7,12 ± 0,01
1,79 ± 0,01

Energia 
(keV)
80,19
177,21
272,50
284,31
318,09
325,79
364,49
404,81
503,00
636,99
722,91

Segundo a Farmacopéia Européia (EP/2014), com respeito ao
controle de qualidade do

131I

as principais impurezas radionuclídicas gama

emissoras são: 133I (T1/2= 20,87 h) e 135I (T1/2= 6,57 h).

3.8.6 Samário – 153

O 153Sm é um radionuclídeo com propriedades físicas favoráveis para
tratamentos terapêuticos na medicina nuclear. Sua principal aplicação é como
uso paliativo para o alívio de dores em pacientes de metástase óssea ou de
tumores malignos avançados.
O

153Sm

possui tempo de meia vida de 1,93 dias. No IPEN, é obtido

por meio da irradiação do

152Sm

com nêutrons térmicos em reatores nucleares,

pela reação 152Sm(n,)153Sm, utilizando um alvo de 152Sm2O3 enriquecido (152Sm
>98%).
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O uso de alvos enriquecidos advém do intuito de evitar a formação de
outros radiosótopos senão o de interesse durante o processo de irradiação no
reator, uma vez que o samário natural apresenta inúmeros isótopos.
Na TAB 5 é apresentada a distribuição isotópica dos outros isótopos
de samário fornecidos pelo certificado do fornecedor (ISOFLEX USA, 2013).

TABELA 5. Distribuição isotópica fornecida pelo certificado do fornecedor.
Distribuição Isotrópica (%)
144Sm

147Sm

148Sm

149Sm

150Sm

154Sm

(0,01)

(0,06)

(0,08)

(0,14)

(0,24)

(1,03)

O

153Sm

decai por emissão - para o

153Eu,

emitindo fótons gamas,

sendo os mais intensos os fótons com energias de 69,7 keV (4,69%) e 103,2 keV
(29,2%). A FIG. 12, apresenta o esquema de decaimento e a TAB. 6 as principais
emissões gama com respectivas probabilidades de emissão por 100
desintegrações do 153Sm.
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FIGURA 12. Esquema de desintegração 153Sm (Bé, 2006).
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TABELA 6. Principais emissões gama do 153Sm e suas respectivas intensidades
absolutas. (Bé, 2006).
Energia 
(keV)

Probabilidade de emissão por 100
desintegrações
(%)

69,67
75,42
83,37
89,485
97,43
103,181

4,69 ± 0,04
0,169 ± 0,007
0,193 ± 0,006
0,158 ± 0,015
0,767 ± 0,014
29,19 ± 0,16

A principal impureza radionuclídica gama emissora do
acordo com Farmacopéia Americana (USP/2016) é o

154Eu,

153Sm

de

esta impureza

provém da reação nuclear: (FORO, 2016)

152Sm

(n,)153Sm

β1,9 d

153Eu

(n,)154Eu

3.8.7 Lutécio-177

Na medicina nuclear o uso do radiofármaco

177Lu

é indicado para

tratamento terapêuticos de tumores neuroendócrinos e outros tipos de câncer
como por exemplo, paliativo de dores em pacientes com câncer ósseo (Silva,
2008).
O lutécio-177 apresenta em sua constituição apenas dois isótopos
naturais o 175Lu (97,4%) e o 176Lu (2,6%). Pode ser produzido pela irradiação do
Lu2O3 natural em reatores nucleares por meio da reação
2008; Roig, 2004).

176Lu(n,177Lu.

(Silva,
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177mLu

(160 d)

78,3%
21,7%

176Lu(n,
177Lu

O

177Lu

177Hf



(6,65 d)

possui um tempo de meia vida de 6,65 dias, decai para os

níveis excitados do

177Hf,

emitindo fótons gama principais de 112 keV (6,4%) e

208 keV (11%) (Yousefnia, 2010).
A FIG 13 e a TAB 7 apresentam o esquema simplificado do
decaimento do

177Lu

e suas principais energias gama com suas respectivas

probabilidades de emissões por 100 desintegrações.

FIGURA 13. Esquema simplificado do decaimento radioativo do 177Lu (Bé, 2004).
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TABELA 7. Principais emissões gama do

177Lu

e probabilidades de

emissões por 100 desintegrações (Bé, 2004).
Energia 
(keV)
71,641
112,95
208,37
249,674
321,316

O isômero

177mLu

Probabilidades de emissões por
100 desintegrações
(%)
0,1726 ± 0,013
6,20 ± 0,01
10,38 ± 0,07
0,201 ± 0,010
0,216 ± 0,037

(T1/2=160 dias) é uma impureza radionuclídica

indicada pela, Farmacopéia Americana (USP/2016) e produzida pela reação
nuclear 176Lu(n,177mLu com probabilidade de decaimento gama de 21,3% para
a banda 177Lu, de acordo com a FIG. 14 (Dracoulis, 2004; Roig, 2004).

177mLu

FIGURA 14. Esquema de desintegração do 177mLu ocupando os níveis
excitados do 177Lu.

3.8.8 Tálio -201

O

201Tl

é um radiofármaco utilizado na Medicina Nuclear como

marcador do fluxo sanguíneo em cintilografias miocárdicas. As imagens
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adquiridas permitem uma avaliação funcional do miocárdio e da extensão dos
danos após um ataque cardíaco ou de doença cardíaca crônica.
O tálio-201 possui uma meia vida de 3,04 dias e em sua forma natural
consiste em dois principais isótopos, o tálio-203 com abundância de 29,5% e o
tálio-205 abundância de 70,5% (Sattari, 2003). A solução
irradiação no cíclotron de alvos de
203Tl(p,3n)201Pb

níveis excitados do

203Tl

201TlCl

é obtida pela

enriquecido por meio da reação

201Tl.

Sua desintegração é via captura eletrônica para os

201Hg

com a emissão de raios gama em 135 keV (2,6%) e

167 keV (10%) (IAEA, 2009).
O esquema de decaimento do Tálio-201 é apresentado na FIG 15 (Bé,
2005) e suas principais energias gama com respectivas probabilidades de
emissões por 100 desintegrações são apresentadas na TAB 8.

FIGURA 15. Esquema de desintegração do

201Tl

(Bé, 2005).
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TABELA 8. Principais emissões gama do

201Tl

e as probabilidades de emissões

por 100 desintegrações (Bé, 2005).
Energia 
(keV)
30,57
32,138
135,31
165,88
167,45

Probabilidade de emissão por
100 desintegrações
(%)
0,258 ± 0,019
0,263 ± 0,019
2,604 ± 0,009
0,147 ± 0,014
10,00 ± 0,01

As principais impurezas radionuclídicas gama emissoras informadas
pela Farmacopéia Americana (USP/2016) são os radionuclídeos 200Tl (T1/2= 1,09
dias) e

202Tl

(T1/2= 12,23 dias). Estas impurezas são produzidas por meio das

reações (Sheu, 2003):
203Tl(p,4n)200Pb

β-

200Tl

(1,09 d)

203Tl(p,3n)201Pb

β-

201Tl

(3,04 d)

203Tl(p,2n)202mPb

β-

202Tl

(12,23 d)
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4. PARTE EXPERIMENTAL

4.1 Espectrômetro gama

O espectrômetro gama utilizado neste trabalho, é constituído de um
detector HPGe, modelo REGe (Reverse-electrode Ge detector) mod. Canberra
GX020, coaxial, com janela de berílio de 500 m, diâmetro do cristal de 57,7 mm
e comprimento do cristal de 41,5 mm, eficiência relativa ao detector de NaI(Tl)
de 20% e resolução nominal de 2 keV para a energia gama de 1332,51 keV do
60Co.

A FIG. 16 apresenta o arranjo experimental empregado com o suporte
das fontes em lucite montado sobre o detector HPGe. As medições foram
realizadas em duas distâncias fonte-detector, 18 cm e 1,7 cm, denominadas
geometria 1 e 2 respectivamente. O detector está posicionado dentro de uma
blindagem de chumbo de aproximadamente 10 cm, revestida internamente por
cádmio, cobre e polietileno de modo a reduzir as energias dos raios X. Abaixo
da estrutura de blindagem encontra-se o criostato de nitrogênio líquido
responsável pela refrigeração do cristal do detector.

FIGURA 16. Suporte de lucite para as fontes, montada em duas geometrias
diferentes (18 cm e 1,7 cm) sobre o detector HPGe.
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O arranjo eletrônico utilizado na realização das medições é
constituído de um amplificador, um pulsador, uma fonte de alta tensão e um
multicanal, conforme apresentado na FIG 17.

FIGURA 17. Diagrama de blocos do arranjo eletrônico do espectrômetro HPGe.

Para os detectores semicondutores de gemânio, os pulsos
provenientes do detector passam por um pré-amplicador, que atua como uma
interface entre o detector e o sistema eletrônico de processamento de pulso. Em
seguida o sinal é enviado para um amplificador, onde os pulsos serão
amplificados e registrados no Analisador Multicanal, inserido em um
microcomputador e gerenciado pelo programa MAESTRO (Maestro, 1995).
O gerador de pulsos conectado no pré-amplificador é utilizado para o
cálculo do tempo morto do sistema de medida, por meio da análise da área de
seu pico registrado no espectro, posicionado fora da região dos picos de
interesse para não interferir nas medidas (Moreira, 2005).
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4.2 Preparação das fontes

As fontes foram preparadas em ampolas seladas a chama, contendo
aproximadamente 8,0 ± 0,5 mm de altura do liquido, sendo semelhante ás
ampolas dos padrões mostrada na FIG 18.
As soluções de radiofármacos utilizados para análise das impurezas
gama foram fornecidas pelo Centro de Radiofarmácia do IPEN.

FIGURA 18. Ampola padrão selada a chama.

4.3 Identificação dos radionuclídeos

Inicialmente, para identificação de um radionuclídeo, foi realizada a
calibração do espectro em energia, por meio de medições de fontes padrão de
energias bem conhecidas, localizando os picos e associando seus canais à suas
energias (Moreira, 2005).
O processo de identificação dos radionuclídeos presentes no espectro
consiste na associação do fotopico de absorção total às suas transições gama.
Para isto, existem muitas de transições gama conhecidas na faixa de interesse
assim, são levados em conta alguns critérios durante a associação.
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Um critério básico é verificar todas as energias das transições gama
e as probabilidades de emissão do mesmo radionuclídeo as quais podem estar
presentes no espectro. Estas informações são encontradas em banco de dados
nucleares específicos de cada radionuclídeo onde, também são disponibilizados
dados a respeito de meia-vida.

4.4 Análise dos espectros

Nesse trabalho, os espectros obtidos foram analisados pelo programa
ALPINO (Dias, 2001), desenvolvido no Laboratório de Metrologia Nuclear do
IPEN (LMN). Neste programa, a área do pico de absorção total [ S ( E ) ] foi
determinada por meio de uma integração numérica do espectro, subtraindo a
radiação de fundo (Bg), de acordo com Equação 17 (Price, 1964).
Antes do cálculo da área (Equação 17) sob o pico de absorção total,
um espectro de radiação de fundo obtido sem amostra, é subtraído do espectro
a ser analisado.

S( E ) 

k3 1

C

i

 SBg Fk

(17)

k2 1

Onde:

Ci é a contagem do canal i;
FK é o fator que leva em consideração o número de canais do pico de
absorção total e o número de canais da região de fundo;
SBg é a área do espectro correspondente a radiação de fundo.
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A área que corresponde a radiação de fundo no espectro é
determinada pela somatória das contagens dos intervalos dos canais Ci,
fornecida pela Equação (18) (Kokta, 1973)

k2

SBg   Ci 
k1

k4

C

i

(18)

k3

Onde:

K1 = Kc-3D é o canal de início de contagem da radiação de fundo;
K2 = Kc-2D é o canal de início do fotopico de absorção total;
K3 = Kc+2D é o canal final do fotopico de absorção total;
K4 = Kc+3D é o canal final de contagem da radiação de fundo.

Sendo Kc o canal da centróide do fotopico de absorção total e D
resolução do espectrômetro.
O programa ALPINO (Dias, 2001) foi utilizado tanto para determinar a
eficiência de pico dos padrões como a atividade das fontes radioativas em
análise.

4.4.1 Calibração do espectrômetro em eficiência

A eficiência de um espectrômetro gama para uma determinada
geometria de contagem foi obtida a partir de medições de amostras padrão
preparadas em ampolas de vidro contendo 1mL de solução, calibradas no
Laboratório de Metrologia Nuclear (LMN) do IPEN, pela técnica de coincidências
4πβ-(Brito, 2012), sendo constituídas de radionuclídeos primários com
energias e intensidades de emissão gama conhecidas. Seus valores de meia-
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vida são suficientemente grandes, para que a taxa de contagem seja
relativamente estável durante a medida.
A eficiência foi determinada usando a expressão:

 ( E i ) 

S( E i )
A p( E i ) Tf c

(19)

Onde,

Ei é a energia da transição gama de índice i;

(Ei) é a eficiência para o i-ésimo gama;
S(Ei) é a área do pico de absorção total para o i-ésimo gama;
A é a atividade da fonte padrão na data da medida;
p(Ei) é a probabilidade de emissão do i-ésimo gama;
T é o tempo de medida;
fc são os fatores de correção.

Os fatores de correção aplicados às medições no sistema HPGe
foram:



Correção do tempo morto

O tempo morto é o tempo mínimo que existe entre a detecção de dois
eventos de modo a ser detectados como dois pulsos separados. Havendo uma
probabilidade de que um evento real seja perdido, por ocorrer logo após um outro
evento, correções devem ser consideradas para este problema de perda por
tempo morto (IF, 2017).
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Para a correção deste efeito no sistema HPGe foi aplicado o método
do pulsador (Debertin, 1988). Este método consiste no envio de pulsos
eletrônicos do pulsador para o pré-amplificador, com uma frequência de 60 Hz,
juntamente com pulsos provenientes do detector. Para não interferir na medida,
a amplitude dos pulsos foi ajustada para que o respectivo pico de contagens
fique posicionado fora da região de energia de interesse, (final do espectro). Com
isso, o fator de correção para o tempo morto ( ) é dado por:

ft 

S pm
S pr

(20)

Onde,

Spm é a área sob o pico do pulsador no espectro da fonte medida;
Spr é a taxa real de contagens do pulsador (60 conts/s).


Correção para o fator geométrico e atenuação

Neste trabalho, as fontes radioativas em estudos foram preparadas
em ampolas de vidro de mesma geometria e volume. Com isso, as correções
para efeito geométrico e atenuação foram consideradas iguais a 1 (um).
As variações na espessura do vidro e na altura do líquido da ampola
no cálculo da atividade em função da eficiência foram incorporadas no cálculo
das incertezas.



Correção para o efeito soma em cascata

O efeito soma cascata ocorre quando dois gamas, provenientes de
uma mesma desintegração, interagem simultaneamente no detector gerando
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apenas um pulso. A FIG 19 exemplifica uma situação comum de desintegração
de efeito soma em cascata, considerando nenhum caso isomérico envolvido,
onde, o tempo médio da transição do gama 2 (  2 ) é muito curto (  1 ns) quando
comparada ao tempo de resolução do detector, de modo que na prática, a
emissão ocorre em coincidência com o gama 3 (  3 ). Resultando no espectro um
pico-soma referente a soma das energias das duas transições coincidentes.
Como este efeito é originado de uma mesma desintegração, não
depende da atividade da fonte, podendo ocorrer para baixas taxas de contagens.
Sua probabilidade de ocorrência está relacionada com a eficiência total do
detector, ou seja, quanto maior volume sensível do detector ou menor a distância
fonte-detector, aumenta a probabilidade de ocorrência deste efeito.
Para realizar as correções para o efeito soma foi utilizado o programa
NUC8 (Dias, 2017) desenvolvidos no LMN. Este programa calcula os fatores de
correção do efeito soma por meio de simulações de emissão de fótons em
cascata baseados no esquema de desintegração do radionuclídeo, empregando
a técnica de Monte Carlo por meio do código MCNP6 (ORNL, 2006).

FIGURA 19. Exemplo de um decaimento gama com efeito soma em cascata
(Takeda, 2002).
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4.4.2 Curva de eficiência de pico do espectrômetro HPGe

A curva de eficiência de pico para uma dada geometria é obtida pela
relação logarítmica entre a eficiência e a energia correspondente, sendo a curva
determinada por um ajuste polinomial, da equação:
n

ln  ( E i )   c j (ln E i ) j

(21)

j 0

Onde:

cj é o coeficiente do ajuste;
n é o grau do polinômio ajustado.

4.4.3 Cálculo da atividade

O cálculo da atividade (A) é determinada pela Equação (22) por meio
do programa ALPINO (Dias, 2001).

A

S( E i )

 ( E i ) p( E i ) Tf c

(22)

Onde,

Ei é a energia da transição gama de índice i;

(Ei) é a eficiência para o i-ésimo gama obtida pela curva de
eficiência;
S(Ei) é a área do pico de absorção total para o i-ésimo gama;
p(Ei) é a probabilidade de emissão do i-ésimo gama;
T é o tempo de medida;
fC são os fatores de correção descritos no item 4.1.1.
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4.4.4 Limite de Detecção

O limite de detecção [LD(E)] também conhecido como taxa de emissão
mínima detectável, para um espectrômetro gama está relacionado com a sua
capacidade de detectar um fóton gama mesmo com a interferência de alguns
fatores, tais como: radiação de fundo, espalhamento Compton, ruídos do sistema
de medidas, entre outros. Irá depender da composição da amostra, da energia
da radiação, da distância fonte-detector, da eficiência do detector, da radiação
de fundo e do tempo da medida.
Para as impurezas emissoras gama não visualmente detectadas no
espectro, o limite de detecção e a atividade mínima detectável foram calculados
a partir da taxa de contagem da radiação de fundo (Bg), sob a área do pico, por
meio da Equação (23) (Korun, 2014).

LD ( E ) 

2 1,65
p( E i )  ( E i )T

2Bg

(23)

Onde:

p(Ei) é a probabilidade de emissão do i-ésimo gama;

(Ei) é a eficiência para o i-ésimo gama obtida pela curva de
eficiência;
Bg é a radiação de fundo sob a área do pico;
T é o tempo de medida

A constante de 2 x 1,65 é o fator que corresponde a um nível de
confiança de 95%, considerando que abaixo do limite de detecção não existe
nenhuma atividade detectável.
O limite de detecção das impurezas radionuclídicas deve ser inferior
aos limites de atividade informados nas farmacopéias de referência.
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4.4.5 Simulação Monte Carlo

O método de Monte Carlo é um método estatístico que simula
processos aleatórios por ensaios matemáticos, regidos por lei de probabilidades
conhecidas, aplicados a várias áreas de conhecimento como por exemplo,
problemas físicos ou matemáticos complexos. Este método faz o uso de
algoritmos executados em computadores gerando números aleatórios com o
intuito de obter uma aproximação numérica da função de interesse (Vieira, 1982).
Neste trabalho foi empregada a técnica de Monte Carlo por meio do
código de MCNP6 (ORNL, 2006), para a determinação da eficiência de pico e
total para as duas geometrias empregadas (distancia-fonte detector de 1,7 cm e
18 cm).
O código MCNP6 faz uso da geometria detalhada do sistema,
compreendendo: dimensões do detector, janela de berílio, tampa de extremidade
de alumínio, camada morta e dimensões de orifício interno, conforme
especificado pelo fabricante, Canberra.
A fonte radioativa considerada foi uma ampola selada com 1mL,
alojada no suporte de lucite. Assim, todas as características de geometria de
detecção do espectrômetro gama foram simuladas. A FIG 20 mostra a geometria
considerada na simulação obtida por meio do código VISED, incluído no MCNP6.
Todos os componentes do sistema considerados, estão indicados por cores
distintas na figura.
O cristal detector HPGe é apresentado em rosa e o furo interno em
verde claro. A cor roxa representa a ampola com solução radioativa no centro. A
parte laranja representa o suporte de lucite. O suporte de alumínio que envolve
o cristal aparece em amarelo e a janela de berílio em azul escuro.
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FIGURA 20. Geometria considerada na simulação Monte Carlo obtida por meio
do código VISED.
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5. RESULTADOS

As seguir serão apresentadas as curvas de eficiência de pico do
espectrômetro HPGe para as duas geometrias utilizadas com suas incertezas
analisadas por meio da metodologia de covariância; as atividades das amostras
analisadas, e as atividades e ou os limites de detecção das impurezas
identificadas, assim como os espectros gama obtidos pelo programa Maestro.

5.1 Curva de eficiência de pico do espectrômetro HPGe para geometria 1

Para determinar a curva de eficiência de um espectrômetro HPGe, na
geometria 1 correspondente à distância fonte-detector de 18 cm, foram utilizadas
as fontes radioativas padrões em ampolas de:

152Eu,

,133Ba,

137Cs

e

60Co

previamente calibradas no LMN (Fonseca, 1997). A TAB. 9 apresenta as
principais informações referentes a cada fonte padrão como: meia-vida do
radionuclídeo, energia, probabilidade de emissão gama por 100 decaimentos
empregadas, atividade da fonte com incertezas associadas e data de referência.
A análise dos espectros gama foi feita pelo programa ALPINO (Dias,
2001). Para o ajuste da curva, foi utilizado o programa LOGFIT3 (Dias, 1997),
desenvolvido no laboratório LMN, que utiliza o método dos mínimos quadrados
e a metodologia de análise de covariância para o cálculo das incertezas.
A faixa de energia considerada foi de 80 keV a 1408 keV, a curva de
eficiência foi obtida por ajuste de um polinômio de grau 4, utilizando a
metodologia de matriz de covariância. A escolha do grau do polinômio foi
baseada no valor  reduzido de 0,91 com 13 graus de liberdade.
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TABELA 9. Radionuclídeos, meia-vida, energia, probabilidade de emissão gama
por 100 desintegrações (Bé, 2006), atividade com respectivas incertezas e data
de referência.

Radionuclídeo
60

Co

133

Ba

137

Meia Vida*
(dias)

Energia
(keV)

I
(%)*

Atividade
(kBq)

Data de
Referência
às 0:00 h

1925 (5)

1173,20

99,86 (2)

345,0 ± 2,5

01/03/93

1332,50

99,98 (1)

81,00

36,76 (51)

46,55 ± 0,60

01/03/93

276,40

7,15 (42)

302,85

18,30 (33)

356,02

61,94 (22)

383,85

8,91 (32)

3862 (15)

Cs

11020 (6)

661,66

85,1 (23)

521,1 ± 5,6

01/03/93

Eu

4933 (11)

121,78

28,37 (46)

401,3 ± 6,5

01/03/93

244,70

7,53 (53)

344,28

26,58 (41)

411,13

2,24 (45)

443,96

3,12 (45)

778,90

12,97 (46)

867,39

4,21 (59)

964,05

14,63 (41)

1112,10

13,54 (44)

1408,00

20,85 (43)

152

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.

Na FIG. 21 é apresentada a curva de eficiência de pico e a curva
ajustada. Os pontos cheios correspondem aos dados experimentais com as

71

respectivas barras de incerteza inseridas e a linha contínua corresponde à reta
ajustada.

0,0100

Eficiência de Pico

Experimental
Ajuste

0,0010

0,0001
100

1000

Energia (keV)

FIGURA 21. Curva de calibração do espectrômetro em eficiência com as
respectivas barras de incertezas e a curva de ajuste para geometria 1 (18 cm).

A TAB. 10 reúne os valores de eficiência, a incerteza total e as
incertezas parciais com os fatores de correlação, sendo 1 para correlacionado e
zero para não correlacionado. Na TAB. 11 são apresentados os parâmetros da
curva ajustada e sua respectiva matriz de covariância.
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TABELA 10. Valores de eficiência do detector HPGe (geometria 1), com a
incerteza total e incertezas parciais com os fatores de correlação (u=1).
Energia
(keV)

Eficiência

 total



 fat

A

S

 I

 Is

80,99

3,037 x 10-3 3,01

0,32

2,48

1,28

0,36

0,82

0,07

121,78

2,934 x 10-3 2,58

0,30

2,19

1,20

0,07

0,46

0,13

244,70

1,906 x 10-3 2,26

0,30

1,74

1,20

0,22

0,53

0,41

276,40

1,702 x 10-3 2,51

0,32

1,66

1,28

1,14

0,42

0,06

302,85

1,538 x 10-3 2,28

0,32

1,6

1,28

0,66

0,33

0,06

344,28

1,349 x 10-3 2,03

0,30

1,53

1,20

0,1

0,41

0,06

356,02

1,305 x 10-3 2,13

0,32

1,51

1,28

0,36

0,22

0,03

383,85

1,209 x 10-3 2,32

0,32

1,46

1,28

1,01

0,32

0,15

411,13

1,151 x 10-3 2,07

0,30

1,42

1,20

0,66

0,45

0,10

443,96

1,047 x 10-3 2,01

0,30

1,38

1,20

0,54

0,45

0,15

661,66

6,946 x 10-4 1,66

0,32

1,16

1,07

0,08

0,23

0,00

778,90

6,001 x 10-4 1,75

0,30

1,08

1,20

0,25

0,46

0,10

867,39

5,555 x 10-4 1,85

0,30

1,03

1,20

0,63

0,59

0,15

964,05

5,033 x 10-4 1,68

0,30

0,97

1,20

0,23

0,41

0,24

1112,10 4,471 x 10-4 1,65

0,30

0,92

1,20

0,25

0,44

0,07

1173,20 4,219 x 10-4

1,2

0,29

0,89

0,72

0,18

0,02

0,05

1332,50 3,710 x 10-4 1,16

0,29

0,84

0,72

0,17

0,01

0,05

1408,00 3,509 x 10-4

0,30

0,81

1,20

0,2

0,43

0,27

0

1

0

0

1

Correlação

1,6

1
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Onde:

  é a incerteza no tempo morto obtido pelo programa ALPINO (Dias,
2001);

 fat é a incerteza nos fatores de atenuação no vidro e na altura do
líquido

 A é a incerteza na atividade obtida no certificado das fontes padrões;

 S é a incerteza na área determinada pelo programa ALPINO (Dias,
2001);

 I é a incerteza na probabilidade de emissão gama por decaimento.
 I s é a incerteza na correção do efeito soma.

TABELA 11. Matriz de correlação e os parâmetros de ajustes com seus valores
e incertezas para geometria 1 (18 cm).
Parâmetros

Valores

Matriz de Covariância

a0

-82,56±14,65

214,55

a1

50,60 ± 10,05

-147,17

101,03

a2

-12,16 ± 2,56

37,437

-25,721

6,55

a3

1,27 ± 0,29

-4,190

2,881

-0,7347

0,082

a4

-4,93 ± 1,20x10-2

0,1742

-0,1198

0,0306

-3,44x10-3

1,43 x10-4

Na FIG 22 é apresentado o gráfico resíduos relativos entre o ajuste
polinomial e os pontos experimentais, a incerteza corresponde à incerteza
experimental.
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FIGURA 22. Curva do resíduo para fontes a 18 cm do detector.

A FIG 23 apresenta uma comparação entre a curva de eficiência de
pico com os pontos correspondentes aos dados experimentais e suas
respectivas barras de incertezas, com a curva de eficiência de pico determinada
pela Simulação Monte Carlo para a geometria 1.
As curvas de eficiência de pico e total determinadas pela simulação
Monte Carlo para esta geometria foram utilizadas no cálculo do efeito soma.
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0,0100

Eficiência de Pico

Monte Carlo
Experimental

0,0010

0,0001
100

1000

Energia (keV)
FIGURA 23. Comparação da curva de eficiência de pico com dados
experimentais, com a curva ajustada pela simulação de Monte Carlo.

Esta geometria de medida foi utilizada para determinação das
atividades e das impurezas do 153Sm,131I, 201Tl, 177Lu, 67Ga e 111In.

5.2 Curva de eficiência de pico do espectrômetro HPGe para geometria 2

Para a geometria 2, correspondente à distância fonte detector de 1,7
cm, a curva de eficiência de pico foi determinada pela simulação de Monte Carlo,
uma vez que a essa distância o efeito de soma é muito alto, dificultando a
medição das ampolas padrão. A curva de eficiência de pico é apresentada na
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FIG. 24, os dados experimentais são representados pelos pontos cheios com as
respectivas barras de incerteza e a reta ajustada corresponde à linha contínua.
O intervalo de energia considerado foi de 20 a 1408 keV e ajustado um polinômio
de grau 7.

Monte Carlo
Ajuste

Eficiência de Pico

0,1

0,01

100

1000

Energia (keV)
FIGURA 24. Curva de calibração de eficiência de pico por Monte Carlo.

A TAB. 12 apresenta os valores de eficiências obtidas pela simulação
de Monte Carlo com as respectivas incertezas estatísticas.
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TABELA 12. Valores de eficiência do detector HPGe pela Simulação Monte
Carlo e as respectivas incertezas estatísticas.
Energia
(keV)

Eficiência

 total

Energia
(keV)

Eficiência

 total

30,00

0,115

0,28 %

356,02

0,036

0,52 %

40,00

0,125

0,26 %

366,42

0,035

0,53 %

40,58

0,125

0,26 %

383,85

0,033

0,54 %

53,07

0,127

0,26 %

411,12

0,031

0,56 %

59,54

0,127

0,26 %

443,96

0,028

0,59 %

80,90

0,122

0,27 %

661,66

0,019

0,51 %

90,00

0,118

0,27 %

739,50

0,017

0,54 %

100,00

0,114

0,28 %

777,91

0,016

0,55 %

121,78

0,104

0,29 %

778,90

0,016

0,55 %

140,51

0,094

0,31 %

867,39

0,015

0,58 %

142,68

0,093

0,31 %

964,05

0,013

0,61 %

181,09

0,076

0,35 %

1112,10

0,012

0,65 %

243,70

0,056

0,41 %

1173,20

0,011

0,67 %

276,40

0,048

0,44 %

1332,50

0,010

0,71 %

302,85

0,044

0,47 %

1408,00

0,009

0,73 %

344,28

0,037

0,51 %

Esta geometria de medida foi utilizada para determinação da atividade
e das impurezas do 99Mo, do 99mTc e das impurezas 114mIn e 110mAg no 111In.
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5.3 Impurezas gama emissoras

A seguir são apresentadas as principais impurezas gama emissoras
encontradas nos radiofármacos em estudo.

5.3.1 Impurezas do Gálio - 67

Na realização das medições para identificar as impurezas do

67Ga

(T1/2 = 3,26 dias) primeiramente esperamos em média 2 meses desde sua
produção. Foi determinada a geometria 1 para realização destas medições em
um tempo de 300.000 s para as ampolas e de 100.000 s para a radiação de
fundo.
O

66Ga

(T1/2 = 9,5 hs) é a principal impureza radionuclídica gama

emissora considerada pela Farmacopéia Européia (EP/2014) em uma solução
injetável de Citrato de Gálio (67Ga). O limite por ela estabelecido da atividade
máxima do 66Ga nesta solução é < 0,2 % da atividade total de 67Ga na amostra.
A FIG. 25 apresenta o espectro gama para solução de

67Ga,

neste a

radiação de fundo foi subtraída e a escala vertical (contagens) foi multiplicada
por um fator arbitrário para melhor visualização dos picos de impurezas gama
emissoras. No entando, a impureza gama considerada, o
identificada, tendo sido calculado o seu limite de detecção.

66Ga,

não pode ser
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FIGURA 25. Espectro dos picos de absorção total referentes a amostra de 67Ga.

Os resultados da atividade absoluta e a atividade média do

67Ga

e

suas principais energias gama utilizadas no cálculo com as respectivas
probabilidades de emissão gama por decaimento são apresentados na TAB 13.
TABELA 13. Atividade absoluta e média (MBq) do 67Ga e sua suas principais
energias utilizadas no cálculo com as respectivas probabilidades de emissão
gama por 100 decaimentos.

Radionuclídeo
67Ga

Energia 

I

Atividade

(keV)

(%)*

(MBq)*

300,22

16,60 (37)

10,2 (3)

393,53

4,59 (10)

9,78 (22)

Atividade Média

9,97 (26)

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
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A TAB 14 apresenta a principal energia e a respectiva probabilidade
de emissão gama por 100 decaimentos, para a principal impureza, o resultado
do seu limite de detecção e o valor especificado no certificado de análise,
disponibilizado pelo fabricante do 67Ga em ANEXO 1.

TABELA 14. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 decaimentos (Bé,
2006), e o limite de detecção da impureza de 66Ga na amostra do 67Ga.

Impureza

Energia 
(keV)

I
(%)*

Limite de
Detecção
(Bq)

Razão**
(kBq/MBq)

Certificado
de análise
(kBq/MBq)

66Ga

1039,22

37,0 (3)

< 2,42 x10-8

< 2,6 x 10-9

0

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
**Razão obtida por meio do limite de detecção considerando o nível de confiança
de 95%, calculado na data da medida.

5.3.2 Impurezas do Molibdênio - 99

Foram analisadas as soluções radioativas de quatro diferentes
fornecedores de Mo99 (T1/2 = 2,7 dias) do Centro de Radiofarmácia do IPEN/CNEN-SP (CR), sendo identificadas como Amostra A, B, C e D.
Consultando a Farmacopéia Européia (EP/2014), verificamos que a
principal impureza radionuclídica encontrada em uma solução alcalina de
Molibdato de Sódio (Na2MoO4) obtido por meio da fissão do

235U

éo

103Ru

(T1/2

= 39,3 dias). Nesta publicação está estabelecido um limite máximo da atividade
da impureza radionuclídica. Este limite é utilizado como referência pelos ensaios
de controle de qualidade do CR e certificado pela ANVISA do Brasil. O limite
máximo permitido das atividades (Bq) nas amostras de

99Mo

em relação a

impureza gama emissora 103Ru é de 5 x 10-3 % da atividade total do 99Mo.
Para dar início às medições foi considerado um tempo de espera da
ordem de aproximadamente 2 meses para cada amostra
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Os resultados obtidos para as amostras dos quatro diferentes
fornecedores de

99Mo,

todas analizadas a uma distância fonte-detector de 1,7

cm (geometria 2) serão apresentados a seguir.
A TAB 15 mostra o tempo de medição e o tempo da radiação de fundo
(Bg) estabelecidos para cada umas das amostras A, B, C e D

TABELA 15. Tempo de medição e o tempo da radiação de fundo estabelecidos
para cada umas das amostras A, B, C e D.
Amostra

Tempo de medição
(s)

Tempo de Bg
(s)

A

362.242

400.000

B

230.000

400.000

C

300.000

100.000

D

231.700

93.500

Os espectros gama de

99Mo

obtidos para as amostras A, B, C e D,

com a radiação de fundo ambiental subtraída, são apresentados nas FIG 26, 27,
28 e 29 respectivamente. A escala vertical (contagens) foi multiplicada por um
fator arbitrário para melhor visualização dos picos das impurezas. As principais
impurezas estão indicadas nas figuras juntamente com os mais intensos picos
gamas de absorção total, do radionuclídeo em análise.

103

Ru (497) keV
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FIGURA 26. Espectro gama da amostra A com a radiação de fundo subtraída. A
escala vertical (contagens) foi multiplicada por um fator arbitrário para melhor
visualização dos picos.

FIGURA 27. Espectro gama da amostra B com a radiação de fundo subtraída. A
escala vertical (contagens) foi multiplicada por um fator arbitrário para melhor
visualização dos picos.
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FIGURA 28. Espectro gama da amostra C com a radiação de fundo subtraída. A
escala vertical (contagens) foi multiplicada por um fator arbitrário para melhor
visualização dos picos.

FIGURA 29. Espectro gama da amostra D com a radiação de fundo subtraída. A
escala vertical (contagens) foi multiplicada por um fator arbitrário para melhor
visualização dos picos.
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A TAB. 16 apresenta as energias do

99Mo

e suas respectivas

probabilidades de emissão gama por 100 desintegrações consideradas no
cálculo das atividades das amostras A. B, C e D.
São apresentadas nas TAB 17, 18, 19 e 20, as impurezas
identificadas nas amostras A, B, C e D, com as energias gama mais intensas
consideradas e suas respectivas intensidades de emissão gama, a atividade ou
o limite de detecção, a depender do caso, medidos, assim como a razão entre
atividade da impureza e a atividade da amostra na data de referência. No caso
do limite de detecção a data de referência considerada foi a data da medida.
Os certificados de análise que acompanham as soluções de

99Mo

de

cada fornecedor A, B, C e D, são apresentadas nos ANEXO 2, 3, 4 e 5
respectivamente. Nestes anexos constam as razões da atividade (Bq) referente
a principal impureza gama emissora

103Ru

em relação a atividade do

99Mo

na

data de referência, além dos valores da atividade (Bq). Para as demais
impurezas consta apenas a razão das soma destas atividade pela atividade da
amostra.
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TABELA 16. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006) consideradas e respectivas atividades das amostras A, B, C e D do
99Mo e respectivas atividades médias.
Molibdênio - 99

Amostra
A

Amostra
B

Amostra
C

Amostra
D

Energia 

I

Atividade

(keV)

(%)*

(MBq)*

140,511

89,6 (17)

41,3 (2)

45,3 (9)

40,72 (2)

43,4 (2)

181,068

6,01 (11)

35,8 (2)

45,0 (9)

40,27 (14)

42,39 (15)

366,421

1,19 (2)

41,5 (2)

47,82 (10)

40,81 (13)

43,77 (14)

739,50

12,12 (15)

40,3 (3)

44,3 (12)

40,1 (9)

42,2 (9)

777,921

4,28 (7)

41,0 (2)

45,2 (9)

39,35 (11)

41,97 (11)

45,5 (13)

40,24(12)

42,73 (12)

Atividade Média *

40,0 (2)

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.

Os certificados de análise foram comparados às medições da razão
entre a atividade (Bq) da principal impureza,

103Ru,

e da atividade (Bq) do

99Mo

obtida a partir das medições das ampolas nos seus repectivos tempos de
medida, assim como, para as demais impurezas gama emissoras encontradas.
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TABELA 17. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006), atividade das impurezas gama emissoras encontradas, limite de
detecção ou razão das atividades e valor do certificado de análise para a amostra
A.
Impurezas

Energia 
(keV)

I
(%)*

Atividade
(Bq)

Razão*
(%)**

Certificado
de análise
(%)

103Ru

497,08

90,9 (11)

5,08 ± 0,13

1,29 (4) x10-5

<1,8 x 10-5

125Sb

427,87

29,55 (24) <1,95 x10-5

<1,4 x10-5

Não
fornecido

131I

636,99

<8,57 x10-5

<6,02 x10-5

<3,0 x 10-5

132Te

228,33

88,12 (13) <1,16 x10-5

<8,4 x10-6

<1,4 x 10-3

106Ru

621,94

9,87 (11)

<6,41 x10-5

<4,6 x10-5

Não
fornecido

95Nb

765,8

99,80 (1)

<4,04 x10-5

<2,8x10-5

Não
detectado

137Cs

661,66

84,99 (20) <6,38 x10-6

<4,61 x10-6

Não
fornecido

7,12 (7)

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
**Razão obtida por meio do limite de detecção considerando o nível de confiança
de 95%, calculado na data da medida.
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TABELA 18. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006), atividade das impurezas gama emissoras encontradas, limite de
detecção ou razão das atividades e valor do certificado de análise para a amostra
B.
Energia
Impurezas



(keV)

I
(%)*

Atividade
(Bq)*

Razão*
(µCi/mCi)**

Certificado
de análise
(µCi/mCi)

103Ru

497,08

90,9 (11)

9,14 ±0,15

2,04 (6) x 10-4

3 x 10-4

131I

636,99

7,12 (7)

<2,76x10-4

<3,4 x 10-3

<1 x10-3

132Te

228,33

88,12(13)

<4,58x10-6

<5,6 x 10-5

<1 x10-4

106Ru

621,94

9,93 (1)

<6,27x10-5

<7,6 x 10-7

Não
fornecido

95Nb

765,8

99,80 (1)

78,46±1,55

1,72 (21) x 10-3

Não
fornecido

137Cs

661,66

84,99(20)

0,418 (38)

9,17 (85) x 10-9

Não
fornecido

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
**Razão obtida por meio do limite de detecção considerando o nível de confiança
de 95%, calculado na data da medida.
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TABELA 19. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006), atividade das impurezas gama emissoras encontradas, limite de
detecção ou razão das atividades e valor do certificado de análise para a amostra
C.
Impurezas

Energia 
(keV)

I
(%)*

Atividade
(Bq)

Razão*
(Bq/Bq)**

Certificado
de análise
(Bq)

103Ru

497,08

90,9 (11)

1,30 ± 0,11

3,26(3)x10-8

<1,24 x 10-7

131I

636,99

7,12 (7)

<9,9 x 10-5

<3,37 x10-12

4,55 x 10-7

106Ru

621,94

9,93 (1)

<1,38 x 10-4

4,5 (5)x 10-8

Não
fornecido

137Cs

661,66

84,99(20) <1,06 x 10-3

<3,57 x 10-11

Não
fornecido

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
**Razão obtida por meio do limite de detecção considerando o nível de confiança
de 95%, calculado na data da medida.
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TABELA 20. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006), atividade das impurezas gama emissoras encontradas, limite de
detecção ou razão das atividades e valor do certificado de análise para a amostra
D.

Impurezas

Energia 
(keV)

I
(%)*

Atividade
(Bq)*

Razão*
(%)**

Certificad
o de
análise
(%)

103Ru

497,08

90,9 (11)

123 (3)

2,90 (9) x10-4

4,5 x 10-4

125Sb

427,87

29,55(24)

19,63 (7)

4,62 (2)x10-5

Não
fornecido

131I

636,99

7,12 (7)

<1,57 x 10-4

<1,4 x 10-5

2,8 x 10-4

132Te

228,33

88,12(13)

<1,17 x 10-5

<1,0 x 10-6

<2,0 x 10-6

106Ru

62194

9,87 (11)

<9,63 x 10-5

<8,5 x 10-6

Não
fornecido

95Nb

765,8

99,80 (1)

<4,07 x 10-5

<3,6 x 10-6

Não
fornecido

137Cs

661,66

84,99(20)

0,14(5)

1,7 (6)x10-5

Não
fornecido

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
**Razão obtida por meio do limite de detecção considerando o nível de confiança
de 95%, calculado na data da medida.

5.3.3

Impurezas do Tecnécio – 99m

Os geradores de

99mTc

(T1/2 = 6 h) distribuídos pelo Centro de

Radiofarmácia do IPEN (CR) são provenientes de três fornecedores de

99Mo,

sendo os geradores preparados no CR. As soluções radioativas de

99mTc
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analisadas e suas identificações são de acordo com a nomeclaturas A, C e D,
das respectivas amostras de 99Mo do item 5.3.2.
A TAB 21 mostra o tempo de medição e o tempo da radiação de fundo
estabelecidos para cada umas das amostras dos fornecedores A, C e D. Todas
as medições foram realizadas com a distância fonte detector de 1,7 cm
(geometria 2) e o tempo de espera para dar início às medições foi da ordem de
5 dias.

TABELA 21. Tempo de medição das amostras e tempo de medida da radiação
de fundo (Bg) estabelecidos para cada umas das amostras dos fornecedores A,
C e D.
Amostra

Tempo de medição
(s)

Tempo de Bg
(s)

A

80.000

250.000

C

150.000

250.000

D

100.000

200.00

As principais impurezas radionuclídicas relacionadas à solução
injetável de pertecnetato de sódio (NaTcO4) obtida a partir do

99Mo

conforme a

Farmacopéia Européia (EP/2014) são o 99Mo (T1/2 = 2,7 dias) e 103Ru (T1/2 = 39,3
dias), e o limite de atividade (Bq) máxima nela estabelecida para estas impurezas
são de 0,1% e 5 x 10-3 % da atividade total do 99mTc.
Os espectros gama das amostras de

99mTc

dos fornecedores A, C e

D são apresentados pelas FIG. 30, 31 e 32, respectivamente, com a radiação de
fundo subtraída. As escalas verticais (contagens) foram multiplicadas por um
fator arbitrário para melhor visualização dos picos das impurezas identificadas.
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FIGURA 30. Espectro gama da amostra de 99mTc do fornecedor A com radiação
de fundo subtraída e identificação das impurezas.

Figura 31. Espectro gama da amostra de 99mTc do fornecedor C com radiação
de fundo subtraída e identificação das impurezas identificadas.
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Figura 32. Espectro gama da amostra de 99mTc do fornecedor D com radiação
de fundo subtraída e identificação das impurezas.

As TAB. 22 apresenta os valores das atividades das três amostras de
99mTc

analisadas, com respectivos energia e intensidade gama por 100

desintegrações.

TABELA 22. Valor da atividade, energia, probabilidade de emissão gama por
100 desintegrações (Bé, 2006), para as amostras A, C e D do 99mTc.
Tecnécio – 99m
Energia 

I

(keV)

(%)*

140,511

88,5 (2)

Amostra A

Amostra C

Amostra D

Atividade*
(MBq)
0,142 (3)

324 (7)

4819 (105)

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
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São apresentados nas TAB 23, 24 e 25 os valores relacionados à
razão da atividade da impureza gama 99Mo e as principais energias utilizadas no
cálculo da atividade das amostras A, C e D, respectivamente. O 99mTc não possui
certificado de análise, com isso, foi apenas considerado como referência o limite
da atividade relacionada com à impureza radionuclídica estabelecido pela
Farmacopeia Europeia (EP/2014) proporcional às atividades totais das amostras
A, C e D na data da medida.

TABELA 23. Principais energias, probabilidade de emissão gama por 100
desintegrações (Bé, 2006), atividade, limite de detecção ou razão das atividades
na amostra A e valor estabelecido na EP.
Impureza

Energia 
(keV)

I
(%)*

Atividade
(Bq)*

Razão*
(%)**

EP/2014
(%)

99Mo

739,5

12,12(15)

2,75(6)x103

2,98(9) x10-9

<0,1

103Ru

497,08

90,9 (10)

<1,09 x 10-5

<7,62 x 10-9

<5x10-3

106Ru

621,94

9,87 (11)

<1,13 x 10-5

<7,92 x 10-9

Não
especificado

137Cs

661,5

85,10(20)

<2,03 x 10-6

<1,42 x 10-9

Não
especificado

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
**Razão obtida por meio do limite de detecção considerando o nível de confiança
de 95%, calculado na data da medida.
.

94

TABELA 24. Principais energias, probabilidade de emissão gama por 100
desintegrações (Bé, 2006), atividade, limite de detecção ou razão das atividades
na amostra C e valor estabelecido na EP.
Impureza

Energia 
(keV)

I
(%)*

Atividade*
(Bq)

Razão*
(%)**

EP/2014
(%)

99Mo

739,5

12,12(15)

58,9 (26)

1,82 (9) x 10-5

<0,1

103Ru

497,08

90,9 (10)

<7,57 x10-6

<1,34 x 10-5

<5x10-3

106Ru

621,94

9,87 (11)

<2,62 x10-5

<4,64 x 10-5

Não
especificado

137Cs

661,5

85,10(20)

0,426(51)

1,32 (16)x10-5

Não
especificado

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
**Razão obtida por meio do limite de detecção considerando o nível de confiança
de 95%, calculado na data da medida.

TABELA 25. Principais energias, probabilidade de emissão gama por 100
desintegrações (Bé, 2006), atividade, limite de detecção ou razão das atividades
na amostra D e valor estabelecido na EP.
Impureza

Energia 
(keV)

I
(%)*

Atividade*
(Bq)

Razão*
(%)**

EP/2014
(%)

99Mo

739,5

12,12(15)

760 (30)

1,58(7) x10-5

<0,1

103Ru

497,08

90,9 (10)

0,323 (6)

7(1) x10-9

<5x10-3

106Ru

621,94

9,87(11)

<9,27 x 10-5

<1,05 x 10-5

Não
especificado

137Cs

661,5

85,10(20)

0,223 (5)

5(1) x10-9

Não
especificado

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
**Razão obtida por meio do limite de detecção considerando o nível de confiança
de 95%, calculado na data da medida.
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5.3.4 Impurezas do Índio - 111

A medição da amostra de

111In

(T1/2 = 2,8 dias) foi feita nas duas

geometrias, a medição na distância fonte-detector de 18 cm ( geometria 1) foi
utilizada para determinação da atividade do
cálculo da atividade das impurezas

114mIn

111In,

e na geometria 2, para o

(T1/2 = 49,5 dias) e

110mAg

(T1/2 = 250

dias). O tempo de medição para as duas geometrias foi de 300.000 s e de
100.000 s para a radiação de fundo. Antes de inicia-las o tempo de espera desde
o dia da produção do radionuclídeo foi da ordem de 3 meses.
A Farmacopéia Americana (USP/2016) foi utilizada como referência
de conformidade na qual, para a solução estéril de Cloreto de Índio (InCl3) está
estabelecido um limite de atividade (Bq) máxima para a principal impureza
radionuclídica indicada, o 114mIn, de 0,25% da atividade total de uma amostra de
111In.

As FIG. 33 e 34, mostram os espectros gama utilizando as geometrias
1 e 2, respectivamente. Neste espectro a radiação de fundo foi subtraída e as
escalas verticais (contagens) foram multiplicadas por um fator arbitrário para
melhor visualização dos picos de impurezas identificadas.

110m

Ag (658) keV

Sum (171 + 245) keV
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111In

na geometria 1.

110m

Ag (658) keV

Figura 33. Espectro de altura de pulsos da medição do

Figura 34. Espectro de altura de pulsos da medição do

111In

pela geometria 2.
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Na TAB. 26 são apresentados os resultados da atividade obtida para
cada energia gama e atividade média do 111In

TABELA 26. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006) e atividade do 111In.
Radionuclídeo
111In

Energia 
(keV)

(%)*

Atividade*
(Bq)

171,28

90,61 (20)

1,38 (3) x 105

254,35

94,12 (6)

1,39 (3) x 105

I

Atividade Média

1,387 (3) x 105

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.

A impureza radionuclídica 110mIn não foi identificada em virtude da sua
meia vida curta (4,9 hs).
A razão das atividades das impurezas

114mIn/111In

e

110mAg/111In

obtidas a partir das medições das ampolas são apresentadas na TAB 27,
juntamente com as principais energias e suas probabilidades emissões gama
por 100 desintegrações, comparadas aos valores informados no certificado de
análise do 111In, Anexo 6.
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TABELA 27. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006), atividade as impurezas e a razão das atividades ou limite detecção
das impurezas nas amostras do 111In.
Impurezas

Energia 
(keV)

I
(%)*

Atividade
(Bq)*

Razão*
(Bq/Bq)**

Certificado
de análise

114mIn

190,29

15,56 (15)

107(2)

7,75 (20) x10-4

Não
fornecido

110mAg

657,76

94,38 (8)

0,276 (3)

2,00(22) x10-6

Não
fornecido

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
**Razão obtida por meio do limite de detecção considerando o nível de confiança
de 95%, calculado na data da medida.

5.3.5

Impurezas do Iodo-131

Para dar início às medições da solução do

131I

(T1/2 = 8 dias)

realizamos uma espera de em média 2 meses desde sua produção. A geometria
escolhida para esta medida foi a geometria 1. O tempo de medida foi de 50.000
s tanto para a radiação de fundo como para a ampola.
De acordo com as considerações da Farmacopéia Européia
(EP/2014), as principais impurezas radionuclídicas gama em uma solução
injetável de Iodeto de sódio (131I) são

133I

(T1/2 = 20,87 h) e

135I

(T1/2 = 6,6 h),

sendo suas respectivas atividades máximas estabelecidas < 0,1% da atividade
total de 131I na amostra.
O espectro gama obtido é apresentado na FIG. 35, nele a radiação de
fundo está subtraída e a escala vertical (contagens) multiplicadas por um fator
arbitrário para melhor visualização dos picos das impurezas gama emissoras.
Como pode ser visto, as impurezas gama consideradas, 133I e 135I, não puderam
ser identificadas realizando os cálculos dos seus limites de detecção.
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Figura 35. Espectro dos picos de absorção total referentes a amostra de

131I.

As principais energias gama utilizadas no cálculo dos resultados da
atividade do

131I

com as respectivas probabilidades de emissão gama por 100

desintegrações, as atividades obtidas para cada energia gama e a atividade
média são apresentados na TAB 27.
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TABELA 27. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006), atividade da amostra de 131I.
Radionuclídeo

Energia 
(keV)

(%)*

Atividade*
(MBq)

284,305

6,14 (6)

1,87 (4)

364,489

81,2 (5)

1,86 (3)

636,989

7,12 (7)

1,84 (3)

131I

I

Atividade Média

1,86 (1)

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.

A TAB 28 apresenta as principais energias e respectivas
probabilidades de emissão gama por decaimento das impurezas

133I

e

135I

com

os limites de detecção, e os valores especificados no certificado de análise,
disponibilizado pelo fabricante do 131I (Anexo 7).

Tabela 28. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 decaimentos (Bé,
2006), e o limite de detecção das impurezas 133I e 135I do 131I.
Energia 
(keV)

I
(%)*

Limite de
Detecção
(Bq)

Razão**
(Bq/Bq)

Certificado
de análise

133I

529,87

86,3 (2)

< 8,4 x 10-4

<4,3 x 10-10

Não
especificado

135I

1260,41

28,9 (17)

< 2,7 x10-03

<1,5 x 10-9

Não
especificado

Impureza

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
**Razão obtida por meio do limite de detecção considerando o nível de confiança
de 95%, calculado na data da medida.
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5.3.6 Impurezas do Samário-153

Para as medições do

153Sm

(T1/2 = 1,93 dias) foi utilizada uma

distância fonte detector de 18 cm (geometria 1). O tempo de medição das
amostras foi de 200.000 s e o tempo de espera para dar início à medição foi da
ordem de 2 meses. O tempo de duração da medição da radiação de fundo foi de
150.000 s.
De acordo com a Farmacopéia Americana (USP/2016), a principal
impureza radionuclídica relacionada à solução aquosa estéril de 153Sm (EDTMP)
adequada para injeção intravenosa é o

154Eu

(T1/2 = 8,5 anos). O limite de

atividade (Bq) máxima estabelecido pela farmacopéia para esta impureza é
0,0093% da atividade total do 153Sm.
Nas medições realizadas no LMN o 154Eu foi identificado apenas pelo
pico gama de 1274 keV tendo sido calculado o seu límite de detecção, no entanto
foi identificada a presença de vários picos do 152Eu (T1/2 = 11 anos).
A FIG 36, apresenta o espectro gama da amostra do

153Sm

com com

a radiação de fundo subtraída, com identificação das impurezas gama

Contagens

identificadas.

Energia (keV)
FIGURA 36. Espectro gama obtido da amostra do 153Sm.
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A principal impureza detectada foi o
impureza elementar

151Eu

presente no

153Sm,

152Eu,

formada por meio da

pela reação 151Eu(n,  )152Eu. As

composições elementares (ppm) do fabricante são apresentadas na TAB 29
(ISOFLEX USA, 2013).

TABELA 29. Composição elementar das impurezas (ppm) do certificado do
fornecedor.
Composição Elementar (ppm)
K (<50)

Na (<20)

Ca (<50)

Mg (<3)

Fe (<50)

Al (3)

Si (<50)

Ni (<1)

Cu (2)

Pb (3)
Pt (71)

Sn (<1)
Yb (1)

Zn (2)
Gd (9)

Eu (<60)

Nd (<1)

Pr (<1)

A TAB. 30 apresenta os valores da atividade calculada de acordo com
os valores das energias e as probabilidades de emissões gama por 100
desintegrações para o 153Sm.

TABELA 30. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006), atividade do 153Sm.
Radionuclídeo
153Sm

Energia 

I

(keV)

(%)*

Atividade
(MBq)

103,18

29,19 (16)

123 ± 5

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
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A atividade média obtida considerando todas as energias

152Eu

e sua

respectiva intensidade, assim como o limite de detecção do 154Eu e suas razões
com da atividade do 153Sm, obtida a partir das medições das ampolas nos seus
repectivos tempos de calibração, estão indicadas na TAB. 31. No entanto, não
foi possível fazer uma validação do certificado de análise referente ao 153Sm, em
razão da não disponibilização pelo CR-IPEN/CNEN-SP.

TABELA 31. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006), atividade e o limite de detecção ou as razões da atividade das
impurezas 152Eu e 154Eu em relação ao 153Sm.
Impurezas

Energia 
(keV)

I
(%)*

Atividade
(Bq)*

Razão*
(%)**

152Eu

778,9

12,97 (6)

625 (27)

5,1(3)x10-4

1408,0

20,45 (8)

603 (19)

4,9(3)x10-4

614 (11)

5,0 (9) x10-4

≤67,60

≤5,5 x 10-3

Média
154Eu

1274

34,9

USP/2016
(%)

<0,0093

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
**Razão obtida por meio do limite de detecção considerando o nível de confiança de
95%, calculado na data da medida.

5.3.7

Impurezas do Lutécio- 177

Para as solução do

177Lu

(T1/2 = 6,65 dias) foi aguardado um tempo

médio de 1 mês desde sua produção para iniciar suas medições, a qual foi
realizada na geometria 1. O tempo da radiação de fundo e de medição da ampola
foi de 200.000 s e 50.000 s, respectivamente.
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Segundo as consideraçõe da Farmacopéia Americana (USP/2016),
as principais impurezas radionuclídicas gama em da solução de
isótopo metaestável

177mLu

177Lu

é o seu

(T1/2 = 160 dias). A atividades (Bq) máxima

estabelecida pela EP/2014 para esta impureza é < 0,1% da atividade total de
177Lu

na amostra.
O espectro gama obtido na medição da solução de

177Lu,

é

apresentada na FIG. 37, a radiação de fundo foi subtraída e a escala vertical
(contagens) multiplicadas por um fator arbitrário para melhor visualização dos
picos das impurezas gama emissoras.

Figura 37. Espectro dos picos de absorção total referentes a amostra de

177Lu.

A TAB 32 apresenta os valores da atividade (MBq) calculada de
acordo com os valores das energias e as probabilidades de emissões gama por
100 desintegrações para o 177Lu.
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Tabela 32. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006), atividade da amostra de 177Lu.
Radionuclídeo

Energia 
(keV)

(%)*

Atividade*
(MBq)

112,95

6,2 (7)

1,93 (4)

208,37

10,38 (7)

2,07 (4)

177Lu

I

Atividade Média

2,00 (4)

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.

Na TAB 33 encontramos as principais energias e suas respectivas
probabilidade de emissão gama por 100 decaimentos, a atividade média para a
impureza detectada e a razão da sua atividade pela do

177Lu.

Os valores

especificados pelo certificado de análise foram disponibilizados pelo fabricante
do 177Lu e encontra-se em ANEXO 8.

TABELA 33. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006), atividade e a razão das atividades da impureza nas amostras do
177Lu.
Impureza

177mLu

Energia 
(keV)

I
(%)*

Atividade*
(Bq)

Razão*
(%)**

Certificado
de análise
(%)

378,50

29,74 (20)

8,5(4) x103

0,43(3)

<0,0056

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
**Razão obtida por meio do limite de detecção considerando o nível de confiança
de 95%, calculado na data da medida.
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5.3.8 Impurezas do Tálio – 201

As medições realizadas com uma solução injetável de Cloreto de Tálio
(TlCl3) foram determinadas na geometria 1 e o tempo de espera para inicia-las
foi de aproximadamente 1 mês desde a sua produção.
Na identificação das impurezas gama emissoras do

201Tl

(T1/2 = 3,04

dias), as medições foram realizadas com duração de 173.800 s e de 196.000 s
para a radiação de fundo.
As principais impurezas radionuclídicas gama emissora para uma
solução de
isótopos

201Tl,

200Tl

considerada pela Farmacopéia Europeia (EP/2014) são os

(T1/2 = 1,09 dias) e

202Tl

(T1/2 = 12,23 dias). O limite estabelecido

da atividade máxima destas impurezas é < 0,3 % da atividade total de

201Tl

na

amostra.
O espectro gama para a solução de 201Tl é apresentado pela FIG. 38,
neste espectro a radiação de fundo foi subtraída e as escala verticais
(contagens) multiplicadas por um fator arbitrário para melhor visualização dos
picos de impurezas. Nesta figura estão identificados os picos gama e de raios X
do

201Tl

e da impureza

202Tl.

A impureza considerada pela EP/2014, o

200Tl

não

foi identificada no espectro, por isso foi realizado o cálculo do seu limite de
detecção.
Na TAB 34 são apresentadas apresenta os valores da atividade (MBq)
calculada de acordo com os valores das energias e as probabilidades de
emissões gama por 100 desintegrações para o 201Tl.
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FIGURA 38. Espectro gama referentes a amostra de 201Tl.

TABELA 34. Energia, probabilidade de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006), atividade da amostra de 201Tl.
Radionuclídeo
201Tl

Energia 
(keV)

(%)*

Atividade
(MBq)*

135,31

2,60 (22)

94,4 (30)

167,45

10,0 (1)

96,5 (30)

Atividade Média

I

95,5 (1)

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.

Encontra-se na TAB 35 as principais energias e suas probabilidades
de emissão gama por 100 desintegrações, as atividades, a razão da atividade
ou o resultado do limite de detecção para a impureza gama emissora não
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detectada. Os valores referentes ao certificado de análise foram disponibilizados
pelo fabricante do 201Tl e o mesmo encontra-se no ANEXO 9.

TABELA 25. Energia, probabilidades de emissão gama por 100 desintegrações
(Bé, 2006), atividade e as razões da atividade ou limite detecção das impurezas
gama emissoras encontradas nas amostras do 201Tl.
Impureza

Energia 
(keV)

I
(%)*

Atividade*
(Bq)

Razão*
(kBq/MBq)**

Certificado
de análise
(kBq/MBq)

200Tl

367,00

87,2 (4)

<5,93 x 10-4

<1,99 x 10-12

3,1

202Tl

439,56

91,4 (10)

4,42 (7) x105

4,6(1)x10-6

2,9

*O número entre parênteses corresponde à incerteza absoluta nos últimos dígitos.
**Razão obtida por meio do limite de detecção considerando o nível de confiança
de 95%, calculado na data da medida.
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6. CONCLUSÃO
Neste trabalho, como proposto, foram identificadas e quantificadas as
principais impurezas gama emissoras presentes nos radiofármacos
99mTc, 111In, 131I, 153Sm, 177Lu

67Ga,99Mo,

e 201Tl produzidos pelo Centro de Radiofarmácia do

IPEN.
O sistema de detecção utilizado foi um espectrômetro com detector
de germânio HPGe calibrado em eficiência de pico para duas distâncias fontedetector uma de 18 cm e a outra de 1,7 cm, por meio de fontes padrão e da
simulação de Monte Carlo, respectivamente.
Para o 67Ga a presença da impureza de 66Ga não foi quantificada em
função de sua meia vida de 9,49 horas, tendo sido, portanto, determinado o seu
limite de detecção que está abaixo do valor especificado na farmacopéia
européia.
Para as amostras de

99Mo,

fornecedores, a principal impureza foi o

provenientes de quatro distintos

103Ru,

estando seu valor dentro das

especificações tanto dos certificados como das farmacopéias.
Com relação a impureza de

131I

no

99Mo,

especificada nas

farmacopéias, não foi possível sua quantificação, por emitir uma energia gama
de 364,49 keV muito próxima à energia gama de 366,42 keV do

99Mo,

sendo

necessária uma separação radioquímica. No entanto, foi determinado um limite
de detecção para o

131I,

por meio da análise da região do espectro

correspondente a sua energia gama de 636,99 keV.
Para as amostras de 99mTc a principal impureza identificada foi o 99Mo
e o 103Ru como previsto, ambas dentro das concentrações esperadas.
As impurezas encontradas no radiofármaco 111In foram 114In e 110mAg,
sendo que esta última apresenta uma energia gama de 657,76 keV semelhante
à energia gama do

110mIn,

que por apresentar uma meia vida de 4,9 horas foi

desconsiderada. No entanto, para uma melhor identificação da presença da
110mAg

deverá ser feito o acompanhamento de sua meia vida.
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Na análise da amostra de 153Sm, a presença de 154Eu foi determinada
apenas por meio do limite de detecção na região do seu pico gama mais intenso
de 1274 keV. A quantidade de impureza de 152Eu presente na amostra, originária
provavelmente da presença de európio como impureza do alvo de
apresentou um valor menor que o valor aceito para o

154Eu,

152Sm

2O3,

de onde podemos

concluir que esteja dentro do especificado.
A principal impureza detectada no

177Lu

foi o seu isômero

177mLu,

sendo que o valor encontrado foi maior tanto do especificado no certificado de
análise do fabricante, como da especificação da farmacopeia europeia.
O

201Tl

apresentou as impurezas

200Tl

e

202Tl

de acordo com o

certificado e especificado pelas farmacopéias.
Os resultados para as impurezas gama emissoras analisadas neste
trabalho presentes nos radiofármacos produzidos pelo CR, estão em
conformidade com as especificações das farmacopéias adotadas e com os
certificados de calibração, com exceção do 177Lu.
Concluímos, portanto, que os procedimentos adotados neste trabalho
podem ser utilizados para a determinação das impurezas gama emissoras.
Como trabalhos futuros, sugerimos a determinação das impurezas
gama emissoras de diferentes lotes e também o desenvolvimento de
procedimentos para identificação de impurezas emissoras alfa e beta.
Nestes dois casos, será necessária uma separação radioquímica e a
utilização de sistemas de detecção distintos, tais com: espectrômetros tipo
barreira de superfície para detecção alfa e sistemas de cintilação líquida para
detecção das impurezas beta emissoras.
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ANEXO 2 - Certificado de análise do Molibdênio-99 para a amostra A
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ANEXO 3 - Certificado de análise do Molibdênio-99 para a amostra B
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ANEXO 4 - Certificado de análise do Molibdênio-99 para a amostra C
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ANEXO 6 - Certificado de análise do Índio–111
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ANEXO 7 - Certificado de análise do Iodo-131
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ANEXO 8 - Certificado de análise do Lutécio-177
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ANEXO 9 - Certificado de análise do Tálio-201

