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COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE FIXAÇÃO DO IODO-125 EM 

SUBSTRATO DE PRATA PARA CONFECÇÃO DE FONTES UTILIZA DAS EM 

BRAQUITERAPIA 

 

Carla Daruich de Souza 

 

RESUMO 

  

 

 Dentre as diversas formas de se tratar o câncer de próstata, a braquiterapia 

com sementes de iodo-125 é uma opção que apresenta ótimos resultados e 

menor ocorrência de efeito colateral. No presente trabalho diferentes métodos de 

deposição de iodo radioativo em substrato de prata foram comparados com o 

propósito de eleger a alternativa mais adequada para a produção rotineira de 

sementes de iodo-125 do IPEN. A metodologia utilizada foi escolhida com base 

na infraestrutura disponível e na experiência dos pesquisadores presentes. Por 

essa razão, utilizou-se o iodo-131 para realização dos testes (mesmo 

comportamento do iodo-125). Quatro métodos foram selecionados: Método 1 

(teste de eletrodeposição baseado no método desenvolvido por D. Kubiatowicz) 

com a  eficiência de 65,16%; Método 2 (Reação química baseada no método 

desenvolvido por D. Kubiatowicz - HCl) com o resultado de 70,80% de eficiência; 

Método 3 (Reação química baseada no método desenvolvido pela Dra Maria Elisa 

Rostelato – aquecimento/sulfeto) com 55,80% de eficiência; Método 4 (IQ-IPEN) 

apresentou o melhor resultado de eficiência, 99%. Como há mais fixação do 

material radioativo (que representa praticamente todo o custo da semente) por 

esse método, o preço final é o mais barato, sendo esse o método sugerido para 

ser implementado no laboratório de produção de fontes de braquiterapia do IPEN. 

Além disso o método é o mais rápido. 
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COMPARISON BETWEEN METHODS FOR FIXING RADIOACTIVE I ODINE IN 

SILVER SUBSTRATE FOR MANUFACTURING BRACHYTHERAPY SO URCES 

 

Carla Daruich de Souza 

 

ABSTRACT 

 

 

Among the different ways to treat prostate cancer, brachytherapy with iodine-

125 seeds is an option that provides good results and fewer side effects. In the 

present study several deposition methods of radioactive iodine in a 

silver substrate were compared in order to choose the most suitable alternative 

for the routine production to be implemented at IPEN’s laboratory. The 

methodology used was chosen based on the available infrastructure and 

experience of the researchers present. Therefore, the I131 was used for testing 

(same chemical behavior as I131). Four methods were selected: Method 1 

(test based on electrodeposition method developed by D.Kubiatowicz) presented 

65.16% efficiency; Method 2 (chemical reaction based on the method developed 

by D. Kubiatowicz - HCl) with the result of 70.80% efficiency; method 3 (chemical 

reaction based on the method developed by Dr. Maria Elisa Rostelato) 

with 55.80% efficiency; Method 4 (IQ-IPEN) resulted in 99% efficiency. Since this 

method has more radioactive material fixation (which represents virtually the 

entire cost of the seed), the final price is the cheapest. This method is 

the suggested one to be implemented in the IPEN’s laboratory for 

brachytherapy sources production. Besides, the method is the fasted one. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer no Brasil e no mundo 

  Os tumores malignos são responsáveis por alta taxa de óbitos em toda 

a população mundial. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que no 

ano 2030 terá 27 milhões de novos casos, 17 milhões de mortes por câncer e    

75 milhões de pessoas vivas com a doença. No ano de 2007, de um total de      

58 milhões de mortes ocorridas no mundo, o câncer foi responsável por             

7,6 milhões (1) (2). Os tipos de câncer com maior mortalidade, em 2007, foram: 

pulmão (1,3 milhão); estômago (cerca de 1 milhão); fígado (662 mil); cólon (655 

mil); próstata (543 mil); e, mama (502 mil) (3). O câncer de próstata é o segundo 

mais comum entre homens, depois do de pulmão. Atualmente, o câncer é a 

segunda causa de morte por doença na maioria dos países, subseqüente às 

doenças cardiovasculares, quando não se consideram os óbitos por causas 

externas (4). 

  Embora não sejam comumente discutidas, as repercussões de ordem 

econômica e social do câncer são grandes. As implicações para os doentes, a 

família e a sociedade em geral são a dor, o sofrimento, a incapacidade e a morte. 

Consomem vasta quantidade de recursos destinados à detecção, diagnóstico e 

tratamento e, ainda, recursos económicos perdidos anualmente pela redução do 

potencial de trabalho humano. 

 No Brasil, no ano de 2008, a freqüência de óbitos por câncer foi de 

16,7% (5). É um patamar intermediário entre os países desenvolvidos e os 

subdesenvolvidos. As estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para o 

ano de 2012, apontam que ocorrerão 518.510 novos casos de câncer no país. Os 

tipos mais incidentes, a exemplo do que ocorre no resto do mundo (exceto o 

câncer de pele do tipo não melanoma) foram: no sexo masculino, os cânceres de 

próstata (cerca de 60 mil casos) e de pulmão e os cânceres de mama e de colo 

do útero, no sexo feminino (3).  
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1.2 Braquiterapia e as sementes de iodo-125 

Em 1901, Pierre Curie espalhou rádio-226 impuro em seu braço por 10 

horas. A pele se tornou vermelha como se fora queimada. Esse resultado fez com 

que sua pele demorasse 52 dias para se reconstituir, deixando uma cicatriz. 

Pierre concluiu que o material poderia ser usado para tratar lesões. Em seguida, 

emprestou a um médico seu amigo, Dr. Danlos, uma pequena quantidade de 

rádio-226, que foi usada para preparar aplicadores de superfície no tratamento de 

lesões de pele. Este foi o início clínico da braquiterapia (6).  

A braquiterapia é a modalidade da radioterapia em que a fonte de 

radiação é colocada próxima ou em contato com a região a ser tratada. A dose é 

liberada continuamente, durante um curto período de tempo (implantes 

temporários) ou durante todo o decaimento da fonte (implantes permanentes). A 

lesão é atingida pela maior parte da dose de radiação, reduzindo-se 

sensivelmente nos tecidos sadios das vizinhanças (7).  

A braquiterapia com sementes de iodo-125 pode ser utilizada como 

implante permanente (próstata) ou temporário (olhos e cérebro). Ela consiste em: 

• um núcleo que contém o iodo-125 e um marcador radiológico;  

• uma cápsula de material biocompatível que envolve o núcleo.  

  As sementes podem ser utilizadas para tratamento de Retinoblastoma 

(câncer na retina), Gliomas (tumor no sistema nervoso central) e câncer na 

próstata (8). No ano de 2011, cerca de 40 mil sementes de iodo-125 importadas 

pelo Brasil foram utilizadas para tratar câncer de próstata, 216 para retinoblasma 

e apenas 6 para câncer cerebral (dados na Figura 1). Existem estudos para uso 

dessas sementes no tratamento de câncer de mama, pulmão e no trato digestório. 
 

 
*dados IPEN 

 

Figura 1: Gráfico com o número de sementes de iodo-125 importadas em 2010 e 
2011 por tipo de tratamento. 
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   A atividade para utilização de cada semente varia para cada um dos 

tratamentos. Para próstata é cerca de 0,5 mCi; para cérebro pode chegar a        

30 mCi  e para olho, 6 mCi. Como 99% das sementes de iodo-125 são utilizadas 

para tratar câncer de próstata no Brasil, o foco desse trabalho foi para esse tipo 

de câncer (8). 

  O tratamento do câncer da próstata por meio da braquiterapia tem 

finalidade curativa. De acordo com os resultados da literatura mundial, 95% dos 

pacientes tratados com essas sementes encontram-se livres da doença após     

12 anos do tratamento. Além disso, como esse tratamento poupa os tecidos 

sadios, a ocorrência de efeitos colaterais é menor. Para o câncer de próstata, 

apenas 15% dos pacientes apresentam alteração da atividade sexual e menos de 

1% apresentaram incontinência urinária. Na cirurgia esses números sobem para 

45% para impotência sexual e 8% para incontinência urinária (8) .  

  Os implantes com sementes são procedimentos de baixo impacto e 

não cirúrgicos. A maioria dos pacientes pode retornar à atividade normal dentro 

de um a três dias, com pequena ou nenhuma dor (8). 

 

1.3 Braquiterapia de próstata 

Em 1972 o grupo de Whitmore do "Memorial Sloan-Kettering Cancer 

Center", nos Estados Unidos realizou estudos com as sementes de iodo-125. A 

equipe obteve resultados favoráveis na redução da incontinência urinária e na 

impotência sexual. Entretanto, evidenciaram que o método não permitia uma 

distribuição uniforme da dose de radiação na próstata. A distribuição melhorou 

quando se intensificaram os estudos de dosimetria. Em 1988 um grupo formado 

pela Radiation Therapy Committee da American Association of Physicists in 

Medicine (AAPM) apresentou um documento, após revisões de diversas 

publicações sobre o assunto, contendo a transformação do algorítmo de cálculo 

de taxa de dose em grandezas físicas mensuráveis (6).  

A partir de 1983, novos avanços tecnológicos como o do ultrassom 

transretal e a tomografia computadorizada, impulsionaram o desenvolvimento da 

braquiterapia. Foi desenvolvido o implante permanente de sementes de iodo-125 

para tratamento de câncer da próstata. O tratamento ficou mais seguro e    

preciso (6).  
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Em 1983, o Dr. Hans Holm da Universidade de Copenhagen 

(Dinamarca) foi o primeiro médico no mundo a obter sucesso com um implante 

transperineal com sementes de iodo-125 para tratar câncer da próstata. Dr. 

Radge, em 1985, aplicou a técnica do Dr. Holm em Seattle (Estados Unidos) (6).  

 

1.4 Grupo de braquiterapia no IPEN 

O tratamento do câncer de próstata com o implante permanente de 

sementes de iodo-125 cresceu expressivamente nos últimos anos. A técnica é 

indicada  aos pacientes que apresentam o câncer no seu desenvolvimento inicial 

e intermediário (9). Em um tratamento de câncer de próstata por braquiterapia 

utiliza-se cerca de 100 unidades de sementes. Elas são importadas por           

US$ 60,00 a unidade, inviabilizando o tratamento público em larga escala (3) (10).  

Uma equipe multidisciplinar foi criada no Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares – Centro de Tecnologia das Radiações (IPEN –CTR / 

SP) para desenvolver uma fonte de iodo-125 nacional e implantar uma instalação 

para produção local (Figura 2). A manufatura das sementes no Brasil possibilitará 

baixar o custo do tratamento e viabilizá-lo para mais pacientes. 

O processo de manufatura é dividido em quatro partes: a primeira 

consiste na fase de depósito do material radioativo em um substrato; a segunda 

fase é a solda da cápsula que envolve o substrato; a terceira parte é o controle de 

qualidade e a quarta a dosimetria da semente. 
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Figura 2: Laboratório de produção de sementes de iodo-125 em 

implementação no CTR- IPEN. A) Glove Box 1 - Fixação do material radioativo; B) 

Glove box 2: Soldagem da semente; C) Glove Box 3: Controle de qualidade 

 

O iodo-125 é depositado num fio de prata no interior de uma cápsula 

de titânio. Para a implantação da produção rotineira é necessário ensaiar e 

comparar diversas formas da deposição do iodo radioativo no fio de prata com a 

finalidade de desenvolver um método eficiente, barato e confiável. Este é o 

propósito deste trabalho. Foram utilizados princípios de processos químicos, mas 

o foco foi selecionar o melhor método para a confecção das sementes. 

 

 

 

 

 

 

 

A) 
B) 

C) 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Gerais  
Esse trabalho tem como objetivo o estudo, desenvolvimento, execução 

e comparação de métodos de deposição de iodo radioativo em substrato de prata 

com o propósito de eleger a alternativa mais adequada para a produção rotineira 

de sementes de iodo-125. 

 

2.2 Específicos 

• Comparação da deposição em substrato de prata em forma de fio por quatro 

diferentes métodos:  

o MÉTODO 1: Eletrodeposição baseado no método desenvolvido por D. 

Kubiatowicz; 

o MÉTODO 2: Reação química baseada no método desenvolvido por D. 

Kubiatowicz; 

o MÉTODO 3: Reação química baseada no método desenvolvido pela 

Dra. Maria Elisa Rostelato; 

o MÉTODO 4: Reação química baseada no método desenvolvido em 

colaboração com o Dr Koiti Araki e a aluna Roberta Mansini do Instituto 

de Química da USP. 

• Avaliação dos rendimentos do processo por meio da medida atividade do iodo 

radioativo no substrato de prata; 

• Análise dos dados e indicação do melhor método; 
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3. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

A literatura sobre as técnicas utilizadas na confecção das sementes de 

iodo-125 é encontrada em artigos, na forma de patentes ou ainda em catálogos 

comerciais com descrições sumárias, visando à proteção do segredo industrial. 

No item 3.1 foram reunidas as informações disponíveis em patentes e artigos. No 

3.2 apresentam-se alguns dos materiais e métodos utilizados pelos principais 

fabricantes de sementes. Um resumo dos trabalhos do grupo de braquiterapia do 

IPEN é apresentado no item 3.3.   

 

3.1 Patentes e Artigos Importantes 

As primeiras sementes de iodo-125 foram desenvolvidas em 1965, com 

a patente de Lawrence, sob o título “Therapeutic metal seed containing within a 

radioactive isotope disposed on a carrier and method of manufacture” (11). As 

dimensões e o formato da semente são descritos como as atuais (mostrados na 

figura 4). Como núcleo, o autor recomenda materiais plásticos como o nylon, 

borracha de silicone, teflon, resina de poliéster. O paládio-103, césio-131 e o   

iodo-125 podem ser usados como emissores de radiação. Como marcadores para 

exames envolvendo raios-X são sugeridos o ouro e o tungstênio. O aço inox e o 

titânio são indicados como material de revestimento.   

A segunda patente obtida, no ano de 1982, foi a de Kubiatowicz de 

título “Radioactive iodine seed” (12). O autor sugere usar cloreto de prata ou 

brometo de prata para realização da troca iônica resultando em iodeto de prata 

(AgI125). Recomenda-se diminuir a exposição da luz azul e ultravioleta, pois estas 

influenciam no processo.  

São descritos quatro exemplos de deposição de iodo-125 em prata 

para confecção da semente. No primeiro exemplo, 5 fios de prata com 70 mm de 

comprimento e 0,25 mm de diâmetro são supensos em solução de cloreto de 

sódio com 1 mol/L. Também no recipiente, é posicionado um fio de platina. O fio 

de prata é ligado no eletrodo positivo e o de platina no eletrodo negativo e uma 
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corrente elétrica é aplicada. Esse processo, conhecido como eletrodeposição, 

forma uma camada de cloreto de prata no substrato. Eles foram cortados em 

pedaços de 3 mm de comprimento e colocados numa solução de 0,2 mL de 

iodeto de sódio (NaI125) e 0,01 mol/L de hidróxido de sódio. Iodo não-radioativo, 

na forma de NaI combinado com NaOH (solução conhecida como carreadora) 

foram adicionados na solução e agitados por 17 horas. Os núcleos são selados 

com revestimento de titânio. O autor afirma uma eficiência de 97% na fixação. 

No segundo exemplo, os fios de prata cortados em pedaços de 3 mm 

de comprimento e 0,5 mm de diâmetro são colocados em contato com solução de 

1 mol/L de cloreto de sódio. O recipiente é ligado ao eletrodo positivo e um 

eletrodo de contato no negativo. A corrente elétrica aplicada durante 6,5 horas. É 

produzida uma capa de cloreto de prata na superfície dos fios de prata. A 

deposição é feita do mesmo modo apresentado no primeiro exemplo. 

No terceiro exemplo, os fios cortados em pedaços de 3 mm de 

comprimento e 0,5 mm de diâmetro são colocados em um recipiente de vidro e é 

adicionado 6 mol/L de ácido clorídrico e 1 mol/L de clorito ou hipoclorito de sódio. 

Após agitação de 1 hora à temperatura ambiente, uma camada de cloreto de 

prata é formada nos fios. Os núcleos são colocados em uma solução com iodo-

125 (NaI125) e 10-4 mol/L de hidróxido de sódio e iodo não radioativo na forma de 

NaI para uniformizar a distribuição do iodo (carreador). A solução é agitada por   

19 horas na ausência de luz. O autor relata eficiência de fixação de 97%. Os 

núcleos são revestidos por uma cápsula de titânio selada a plasma. 

No quarto exemplo, 18 núcleos de prata de 3 mm de comprimento e 

0,5 mm de diâmetro são colocados num recipiente que contém uma folha de 

platina, ligada no polo negativo, e um fio de platina, ligado no polo positivo. A 

solução de NaI125 é diluída em 1,5 mL de NaOH com pH 10. Uma corrente de    

25 µA é aplicada por duas horas. O frasco deve ser constantemente agitado. A 

eficiência de fixação é de 97%. 

Estes modelos de semente são atualmente utilizados (Modelo 6711 da 

GE- Healthcare) (13). 

Em 1987 foi publicada a patente “X-ray emitting interstitial implants” (14) 

de Russell que descreve a confecção de uma semente inerte cujo radioisótopo 

paládio-102 é ativado quando em contato com um fluxo de nêutrons proveniente 

de um reator nuclear. A semente é constituída por um invólucro de titânio, um fio 
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de chumbo utilizado como marcador e duas esferas de 0,6 mm de diâmetro feita 

de pó de alumínio prensado com paládio-102 (74% de pureza). O paládio-102 

pode ser ativado em paládio-103 antes ou depois da montagem.  

A patente “Process for depositing I-125 onto a substrate used to 

manufacture I-125 sources” (15) publicada por McGovern et al em 1988, utiliza fita 

de grafite, fita de grafite impregnada com carvão, fita de grafite impregnada com 

prata, fio de platina ou fio de cobre. Esse materiais são posicionados no interior 

de um vaso de pressão em que é bombeado o gás xenônio-125 que decai para 

iodo-125, depositando na superfíce do substrato.  

Suthanthiran descreve na patente “Device and method for 

encapsulanting radioactive materials” de 1990 (16), uma cápsula de aço inox ou 

titânio composta de duas partes com uma extremidade fechada. Uma das partes 

é colocada no interior da outra com interferência mecânica provendo uma 

selagem sem necessidade de soldagem. Em outra patente do mesmo autor (em 

co-autoria com Lakshman) “Pellet for a radioactive seed” (17) de 1992, são 

descritos três exemplos de sementes. No primeiro exemplo, é usado um substrato 

de tungstênio, também servindo como marcador em exames de imagem, de 4 mm 

de comprimento e 0,25 mm de diâmetro. O fio foi revestido com 25% de 

polytyrosina e 75% de acetato de celulose. O fio revestido é imerso em 1 mL de 

iodo-125 em solução de NaI de 1000 mCi/mL. Após a secagem, o fio reage com  

1 mL de cloramina-T (75 mg/mL) na temperatura ambiente. Bissulfito de sódio    

(1 µL – 50 mg/mL) é adicionado na solução. Depois o fio é seco, cortado e 

revestido por cápsula de titânio. 

No segundo exemplo, o fio de tungstênio já revestido é colocado em 

solução de NaI de 500 mCi/mL. O iodeto de sódio radioativo é adicionado de     

0,5 em 0,5 mCi com intervalos de 30 minutos.  

No terceiro exemplo, são misturados 50 mL de poli-D-tyrosina e           

2 mg/mL em 0,1 mol/L NaOH. São adicionados na solução 50 µL a 1 mol/L de 

ácido clorídrico e 50 µL a 0,2 mol/L de borato resultando num pH final de 7,9. São 

acrescentados 2 µL de NaI ativado com 0,5 Ci/mL e 50 mL de cloramina-T        

(30 mg/mL H2O). A mistura reage por 30 segundos e metabissulfeto de sódio     

(10 mg/mL H2O) é usado para parar a reação. A mistura é filtrada a baixa 

pressão. Forma-se um filme nos tubos do filtro que é seco e aderido a uma vareta 

de tungstênio.   
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Cutrer publicou duas patentes, “Laser welded brachytherapy source 

and method of making the same” (18) em 1999 e “Radioactive seed with multiple 

markers and method for using the same” (19) em 2003. Ambas apresentam uma 

semente que utiliza um substrato composto de quatro esferas de resina em que o 

material radioativo, iodo-125 ou paládio-103, é incorporado. Esferas de prata ou 

ouro são utilizadas como marcador para localização da fonte. A posição das 

esferas depende da atividade final desejada. Poucos detalhes da reação de 

fixação são apresentados. 

Na patente, “Encapsuled low-energy brachytherapy sources” (20) 

publicada em 2000, Robertson apresentou um modelo para fontes de baixa taxa 

de dose contendo quatro esferas (diâmetro de 0,65 mm) de zeolita como iodo-125 

ou paládio-103, separadas, duas a duas, por um “plug” anular de titânio com um 

núcleo concêntrico de uma liga de platina e irídio (marcador). As esferas são 

imersas na solução radioativa de 2 mCi com hidróxido de amônia de pH 10,5. 

Depois são secas em um forno a 100°C por uma hora e  por mais uma hora a 

350°C. O autor afirma que a invenção considerou div ersos problemas de 

anisotropia associadas a atenuação da radiação pelo encapsulamento.   

Também em 2000, Slater et al publicaram a patente “Radioactive 

therapeutic seed having selective marker configuration” (21), em que descrevem 

uma semente com quatro esferas de titânio, alumínio ou vidro em que o material 

radioativo está depositado. As esferas são separadas, duas a duas, por um 

marcador de gadolíneo (também visível em ressonância magnética) com uma 

cavidade no seu interior que permite a colocação de um segundo marcador. A 

cápsula de titânio é dividida em duas metades. Um “plug” anular de titânio é 

colocado na parte central para soldagem da semente. 

Em 2002, Singh et al publicaram a patente “Radioactive seeds for 

brachytherapy and a process for making the same” (22) que apresenta uma 

semente composta por dois cilindros de resina contendo iodo-125 ou paládio-103. 

Uma mistura de resina com os radionuclídeos é preparada e, em seguida, curada. 

Entre os cilíndros de resina é colocado um marcador que pode ser de prata, ouro, 

tungstênio ou chumbo.  

Ziegler et al apresentaram, na sua patente “Medical radioactive iodine-

125 miniature radiation source and methods of producing the same” (23) publicada 

em 2002, uma semente composta por uma matriz de material inorgânico poroso 
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combinada com cátions, tal como óxido de alumínio misturado com vidro. Os 

poros contém o iodo-125 insolúvel, na forma de iodeto de prata, iodeto de 

chumbo, iodeto de bismuto, iodeto de tálio ou iodeto de cobre. Esta matriz é de 

formato cilíndrico com um núcleo concêntrico de ouro (marcador) de diâmetro   

0,1 a 0,7 mm. Como exemplo, 110 mg de óxido de alumínio (diâmetro do grão   

`1-5 µm) são colocados e um vaso (capilar) que é aquecido a 70°C e misturado 

com 60 mg de celulose em pó e 30 mg de fécula ou goma. São acrescentados 

mais 100 mg de parafina e água até se formar uma massa consistente para ser 

colocada na máquina de moldar. 

Manolkar et al no artigo “Comparison of methods for preparation of I125 

brachytherapy source cores for the treatment of eye cancer” (24) descreve dois 

modelos de semente. No primeiro método, um fio de prata posicionado em um 

recipiente com 30 µL de uma solução de iodeto de sódio com 3,5 mCi de 

atividade e 650 µL de sulfito de sódio a 0,001 mol/L. Na solução, foi colocado um 

agitador magnético. Um fio de platina foi ligado no eletrodo negativo e o fio de 

prata num positivo e uma corrente atravessa o sistema fazendo com que o     

iodo-125 se deposite na prata. No segundo modelo, microesferas de alumina 

foram tratadas com 10-3 mol/L de nitrato de sódio. Depois elas foram imersas em 

30 µL de solução de iodo-125 e 0,1 mL de uma mistura de chloramina-T 

dissolvida em 10-3 mol/L de nitrato de sódio. Uma solução radioativa contendo 

iodo-125 foi adicionada e agitada por 4 horas a temperatura ambiente. As esferas 

foram lavadas em solução de nitrato de sódio e secas a temperatura ambiente. 

Mathew et al publicaram em 2002 o artigo “A novel approach for the 

adsorption of iodine-125 on silver wire as matrix for brachytherapy source for the 

treatment of eye and prostate cancer”. Eles descrevem um processo de deposição 

de iodo-125 em fios de prata envolvidos com paládio. Os fios, depois de prontos e 

cortados, são tratados com 100 mL de HCl a 3 mol/L e posteriormente lavados 

com água. Os fios são secos sob uma lâmpada de infra-vermelho. Os núcleos 

tratados são colocados em uma solução de 40 µL de iodeto de potássio (KI) 

ativado, KI125, com 4 mCi e 5 µg em 10 µl de KI não radioativo (carreador). O 

volume de reação para imersão dos fios foi aumentado de 50 mL para 500 mL 

pela adição de água destilada duas vezes. Aplicou-se 60°C por cerca de 6 h. O 

processo teve 100% de eficiência (25).  



23 
 

Em diversas publicações (26) (27) (28) o grupo chefiado por Cieszykowska, 

publicou dois novos métodos de preparação de sementes de iodo-125. O primeiro 

é um aplicador oftálmico com iodo-125 fixado por eletrólise interna numa concha 

de prata. A fonte é hermeticamente fechada dentro de uma cápsula de acrílico 

também em forma esférica. As medições de taxa de dose indicam que a atividade 

total foi incorporada. No segundo método, os autores utilizam a eletrólise interna 

aplicada nos núcleos de prata com as dimensões de 3 mm de comprimento e    

0,5 mm de diâmetro e para fios inteiros de 30 mm de comprimento. A célula 

usada para fixação consiste de um ânodo de prata inserido em um cadinho de 

platina (cátodo). A solução de 20 mL de iodeto de sódio ativado foi formulada a 

partir de hidróxido de sódio com 0,01 mol/L. Os resultados obtidos indicam que o 

fio de prata deve ser primeiro revestido com iodo-125 (99% de eficiência) e depois 

cortado em pedaços 3 mm de comprimento (54% de eficiência). 

O documento “TECDOC-1512: Production Techniques and Quality 

Control of Sealed Radioactive Sources of Palladium-103, Iodine-125, Iridium-192 

and Ytterbium-169” publicado pela Agência Internacional de Energia Atômica 

(IAEA) trouxe diversos trabalhos de desenvolvimento de novas fontes (28). Além do 

trabalho chefiado por Cieszykowska (Polônia), encontram-se: 

• “Development of I125 Seed Source for Treatment of Eye and Prostate 

Cancer” Z.M. MEHDIKHANI, S. SHEIBANI (Irã): A fixação do iodo 

radioativo está sendo estudada em fios de prata envolvidos por 

titânio. Estas experiências demonstraram a fixação consistente de 

iodo-125 (83%). O método está em processo de otimização.  

• “I125 Sublimation/Chemosorption Technique for Miniature Source 

Core Production” P.V. CHAKROV, V.S. ZHDANOV (Cazaquiatão):  A 

principal característica do estudo realizado foi a aplicação 

do processo de vácuo, que inclui a sublimação térmica de iodo livre 

resultando em sua deposição química  no substrato de prata. Os 

estudos continuam. 

• “Development of Miniature Radiation Sources for Medical and Non-

Destructive Testing Applications” K.J. SON, J.S. LEE, U.J. PARK, 

S.B. HONG, K.S. SEO, H.S. HAN (Coréia do Sul): Um meio 

carreador de  Al2O3 (óxido de alumínio) com prata (15% do peso) em 

pó foi desenvolvido.  A porosidade do material é de 
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aproximadamente 10%. Após serem montadas pequenas hastes,  o 

material entra em contato com uma solução de 5 mCi / 5 µL por       

4 horas resultando em fixação de 95%.  

• “Production of I125 Seed Sources For Brachytherapy Uses”               

M. BENITES, J. MIRANDA, R. CONDOR, L. CAVERO, R. 

MARTÍNEZ (Perú): Desenvolveram um processo baseado no do Irã, 

Mathew et al (25) e Saxena et al (29). As condições ideais para o 

revestimento dos fios de prata com paládio foram obtidos, sendo 

estas as seguintes: núcleo de prata é revestido com PdCl2 0,1 mol/L, 

pH de 5,5 a 6,5 a uma temperatura de 100°C. A conce ntração da 

solução carredora de KI foi de 0,03 mol/L. Gastou-se 6 horas para 

fixação com temperatura de 70 °C. A eficiência foi de 98,24% (28). 

 

Em 2009, Saxena et al publicaram o artigo "Development of a new 

design I125-brachytherapy seed for its application in the treatment of eye and 

prostate cancer” (29) que descreve uma semente feita com esferas de prata 

(diâmetro de 0,5 mm) revestidas com paládio. Uma solução de iodeto de sódio 

radioativa  dissolvida em hidróxido de sódio fica em contato durante um tempo e 

temperatura não estipulado pelo autor. Depois as esferas são lavadas com água 

destilada a 50°C e revestidas com poliestireno. O a utor afirma 85% de eficiência.  

 

3.2 Sementes de iodo-125 encontradas no mercado 

  A seguir são apresentados os modelos de alguns fabricantes, dando 

enfoque para a deposição do material radioativo.  

 

• UroMed Corporation – Bebig GmbH (Alemanha) � Symmetra                            

I-125.S06: Cápsula de titânio selada a laser, contendo no seu interior fio de 

ouro radio-opaco, e uma camada de cerâmica com iodo-125 (30); 

• Best Medical International (EUA) � Modelo 2301 : A parte externa é 

composta por um revestimento duplamente encapsulado de titânio, sem 

especificação do tipo de soldagem. O interior acomoda um marcador de 

tungstênio e o iodo-125 adsorvido em um substrato não especificado (30); 

• BARD - SourceTech Medical (EUA) � BrachySource  STM I125: A parte 

interna tem um fio de ouro como marcador, uma camada de alumínio e um 
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“coating” de cobre. O iodo-125 é depositado num cilindro de alumínio com 

um núcleo de ouro e com uma camada de níquel (30); 

• GE - Amersham (EUA)� OncoSeed  6711: Núcleo de prata radio-opaco, 

onde o iodo-125 está adsorvido e a cápsula externa é de titânio, com 

selagem a laser (30); 

• GE - Amersham (EUA)� OncoSeed  6702: O iodo-125 é adsorvido por 

troca iônica em bolinhas de resina. A cápsula externa é de titânio, com 

selagem a laser (30); 

• Mentor Corp. – North American Scientific (EUA) � IoGold  MED3631-A/M: 

Cápsula de titânio selada a laser, contendo iodo-125 adsorvido em quatro 

esferas de resina. O corpo da cápsula contém duas esferas de ouro inativo 

que servem como marcadores, para identificar e localizar a fonte (30); 

• Syncor (China) � PharmaSeed BT- I125: O iodo-125 é adsorvido num fio 

de paládio. A semente é selada a laser (30); 

• Med-Tec - Implant Sciences (EUA) � I-Plant  3500: O iodo-125 é 

depositado num revestimento de cerâmica. Um marcador de prata é 

posicionado no interior do cilindro (30); 

• International Brachytherapy (Bélgica) � Intersource  I125L. O iodo-125 é 

fixado num anel de matriz inorgânica posicionada no centro e em esferas 

nas pontas da fonte. É usado um marcador de irídio e platina (30); 

• UroCor – Mills Biopharmaceuticals (EUA) � ProstaSeed  I125SL: O iodo-

125 é fixado por troca iônica em cinco esferas de resina (30); 

• Imagyn Medical – International Isotope (EUA) � IsoSTAR  I125: O iodo-125 

é adsorvido em esferas de resina com uma barreira de difusão. Nenhuma 

explicação mais detalhada do método foi encontrada; 

• DraxImage – Cytogen (Canadá) � BrachySeed  LS-1: Um substrato de 

vidro dopado com prata é utilizado. Um marcador contendo 10% de platina 

é incorporado na semente (30). 

 

3.3 A Produção de Fontes no Brasil 

A classe médica, representada por médicos e físicos da área de 

radioterapia de diversos hospitais, repassou ao IPEN a necessidade de produção 

das sementes de iodo-125 no Brasil. A estimativa de demanda das sementes de 
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iodo-125 é de 8.000 sementes/mês. A maioria dos fabricantes de sementes estão 

na Bélgica, Alemanha, Canadá e Estados Unidos. Cada processo de manufatura 

é único e protegido por patentes. A reprodução do método se torna inviável 

devido aos altos royalties que devem ser pagos. 

Por essa razão, a pesquisadora Maria Elisa Martins Chuery Rostelato 

desenvolveu durante os anos 1999-2005 sua tese de doutorado “Estudo e 

Desenvolvimento de uma Nova Metodologia para Confecção de Sementes de 

iodo-125 para Aplicação em Braquiterapia” (10). O projeto tinha como objetivo, 

além de realizar um extenso levantamento bibliográfico,  o desenvolvimento de 

um protótipo que viabilizasse a produção local. Por se tratar de nova tecnologia o 

país está isento do pagamento de “royalties”. O domínio tecnológico permitirá que 

as sementes produzidas localmente tenham menor custo possibilitando maior 

acesso ao tratamento. O trabalho contemplou várias questões que foram 

abordadas por outros pesquisadores da equipe em diversas publicações. 

O processo de soldagem da semente foi estudado pelo tecnólogo 

Anselmo Feher. No ano de 2006, foi publicada sua dissertação de mestrado 

“Desenvolvimento de Procedimento Utilizando Processo de Soldagem Plasma 

para Confecção de Sementes de I125 (31). Porém, o mesmo pesquisador está 

desenvolvendo outro método de soldagem utilizando um laser de estado sólido 

que apresenta resultados mais eficientes.  

A dosimetria da semente foi estudada pelo engenheiro químico Carlos 

Alberto Zeituni. Em 2008, foi publicada sua tese “Dosimetria de Fontes de      

Iodo-125 Aplicadas em Braquiterapia” (32). Esse trabalho desenvolveu metodologia 

para os procedimentos de dosimetria, que devem ser repetidos pelo menos uma 

vez ao ano. Novos métodos de dosimetria continuam sendo testados para 

comparação. Em 2011 o físico Eduardo Moura apresentou sua dissertação 

“Estudo e levantamento de parâmetros para dosimetria de fontes de iodo-125 

aplicadas em braquiterapia” (33) que deu continuação aos estudos do Dr. Zeituni e 

definiu alguns parâmetros segundo o “Dosimetry of interstitial brachytherapy 

sources: recomendations of the AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 

No. 43”  (34). 

O controle de qualidade foi estudado pelo tecnólogo João Moura. Sua 

dissertação de mestrado apresentada em 2009 com o título “Estudo e 

desenvolvimento de metodologia para controle de qualidade em processo de 
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produção de fontes seladas de Iodo-125 para aplicação em braquiterapia” (35) 

definiu o método mais eficiente para realizar os testes de vazamento das 

sementes, seguindo a “International Organization for Standardization:  Radiation 

protection - Sealed radioactive sources – Leakage test methods” (ISO 9978) (36).  

Devido à pequena dimensão da semente, o sistema de soldagem 

deveria ser automatizado e ter alta precisão. Em 2010, o tecnólogo Samir 

Somessari apresentou sua dissertação de mestrado com o título “Automação do 

processo de soldagem a laser (Nd:YAG) para confecção das sementes de iodo-

125 utilizadas em braquiterapia” (37).  

 

3.4 Características do Iodo-125 

O iodo- 125 é produzido em reator nuclear a partir do xenônio-124. Ele 

decai por captura eletrônica e conversão interna para o telúrio-125 (7) (38) (Figura 

3). Fótons de 25,2 keV, 22,1 keV e 35,5 keV (média de 29 keV), são emitidos. Em 

virtude da baixa energia média de emissão, seus fótons têm pouco poder de 

penetração (7) (38). Sua meia-vida é de 59,43 dias.  

  

Figura 3: Diagrama esquemático do decaimento do iodo-125 (32). 

 

3.5 Diagrama esquemático da semente 

O iodo-125 é fixado num substrato de prata de 3 mm de comprimento e 

0,5 mm de diâmetro que é posicionado no interior de tubos de titânio de 0,8 mm 

de diâmetro externo, 0,05 mm e espessura de parede e 4,5 mm de comprimento 

(Figura 4). A prata também é usada como marcador nos exames de imagem. 

Destaque para o item A da figura, mostrando em escala tamanho da semente.   

média 29keV 59,43 dias 
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Figura 4: Semente de Iodo-125. A) Foto da semente (arquivo IPEN); B) Desenho 

esquemático da semente (dimensões em mm); C) Imagem de tomografia 

mostrando a posição das sementes dentro da próstata (39). 
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4. METODOLOGIA 
 

A metodologia do presente trabalho compreende a realização das 

seguintes atividades: 
 

• Estudo dos compostos e parâmetros necessários para fixação do iodo-

125 no substrato de prata:  Nesse tópico, foi pesquisado em livros, patentes e 

artigos os métodos que já foram utilizados. Suas características e 

propriedades foram estudadas, avaliadas e selecionadas para utilização nos 

métodos desta dissertação. Os parâmetros para deposição foram estipulados.  
 

• Comparação entre os diferentes métodos selecionados  para 

tratamento/fixação : Na literatura, encontrou-se textos afirmando a 

superioridade ora de métodos de eletrodeposição (24), ora métodos de 

deposição química (20) (29). Por essa razão, este trabalho realizará a 

comparação quanto a eficiência da fixação de diferentes métodos de 

tratamento/fixação. Além desses, um método novo foi desenvolvido com 

colaboração do Dr. Koiti Araki e da aluna Roberta Mansini (Instituto de 

Química - USP).  
 

• Avaliação dos rendimentos da reação de fixação:  O rendimento dos 

métodos ensaiados foi calculado da seguinte maneira (equação 1): 

 

�% =	∑��	��	 	 . 100 

 

�% = eficiência do processo em porcentagem 

∑�	 = Somatório das atividades dos núcleos 

��	 = Atividade total da solução corrigida para o decaimento radioativo 

 

(1) 
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• Medida atividade do iodo-125 no substrato de prata:  A atividade final foi 

medida por uma câmara de ionização Capintec CRC-15W e comparada para 

cada processo. 
  

• Análise dos dados e indicação do melhor método:  Baseado nos 

resultados, foi indicado o melhor método para ser empregado na produção.  

 

4.1 Considerações para os ensaios 

 Alguns pontos devem ser considerados antes da apresentação dos 

ensaios: 

 

• Para a realização deste trabalho foi usado o iodo-131. Seu 

comportamento químico é semelhante ao iodo-125 e ele é produzido 

pelo Reator IEA-R1 do IPEN, ao passo que o iodo-125 não é produzido 

no Brasil. A comparação de algumas das propriedades dos dois iodos 

está apresentada na Tabela 1; 

 

Tabela 1: Comparação de características do iodo-131 e do iodo-125 (38). 

Característica Iodo-125 Iodo-131 

Meia – Vida física 59,43 dias 8 dias 

Energia liberada 29 keV (Médio) 364 keV (Principal) 

Camada 

Semi-Redutora 
0,025 mm de chumbo 2,3 mm de chumbo 

 

• Para cada fase dos métodos que foram baseados na literatura (Método 1, 2 

e 3), os experimentos foram repetidos variando um parâmetro e fixando 

outros para fazer comparações etapa por etapa. Os parâmetros restantes 

foram mantidos constantes conforme o relatado na literatura; 

• Os valores estipulados para a variação dos ensaios (como concentrações, 

tempo de reação, etc...) foram aplicados para estudar o comportamento da 

fixação. A quantidade e tipo de variações escolhidas variam de teste para 

teste. As selecionadas para este trabalho foram as consideradas 

relevantes, seguras, práticas, econômicas tendo em conta a infraestrutura 
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existente. Se necessário durante a execução do procedimento foram 

realizadas variações adicionais; 

• No item 4.2 uma tabela resumirá os parâmetros fixos acompanhada da 

descrição dos métodos; 

• O método criado em colaboração com o Instituto de Química- USP teve 

seus parâmetros estabelecidos pelos pesquisadores envolvidos.  

• Ao final da determinação dos parâmetros, todos os quatro métodos foram 

repetidos três vezes e a fixação global de cada método foi determinada a 

partir da média da fixação desses três experimentos; 

• Foram usados lotes com 10 núcleos. Cada fase foi realizada com dois 

lotes; 

• A eficiência da fixação foi aferida por uma câmara de ionização marca 

Capintec modelo CRC 15W (Figura 5). Os testes de controle de qualidade 

foram realizados de acordo com o manual do equipamento. Cada núcleo 

de prata foi medido duas vezes. Um suporte de poliestireno expandido, 

isopor® (mostrado na Figura 5), foi posicionado no medidor para que as 

medidas fossem realizadas sempre na mesma posição, evitando erros na 

geometria de medição; 

 

 

Figura 5: Capintec 15W. Destaque para o suporte de isopor® para as medidas. 
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• A atividade por núcleo da solução radioativa utilizada para os testes foi de 

100 µCi. Apenas o método 4, que obteve melhores resultados de fixação, 

teve o teste final realizado novamente com a atividade de 1 mCi por 

núcleo, que será a atividade de referência da produção do IPEN;  

• Durante este trabalho, os itens contaminados com o iodo radioativo foram 

separados e isolados de 2 a 4 meses para decaimento. Após esse tempo, 

os itens foram reutilizados. 

 

 

4.2 Descrição dos testes 

 As metodologias foram escolhidas levando em consideração a 

infraestrutura encontrada no laboratório e a experiência do grupo de 

pesquisadores. Todos os ensaios foram realizados em duas etapas. Na pré-

fixação foi realizado um tratamento no substrato de prata. Na fixação, os 

substratos já tratados reagiram com a solução radioativa. As metodologias foram: 

 
 

Método 1: Tratamento com uso de reagentes químicos/ corrente elétrica 
(Baseado em Kubiatowicz) 

 

1. Aplicação da Corrente Elétrica 

• Dispositivo para rolagem da semente durante o tratamento com corrente 

elétrica: o esquema preliminar do dispositivo, o desenho técnico do projeto 

e a foto da peça final são apresentados na Figura 6. O dispositivo 

possibilitou que todas as faces do nucleo de prata ficassem expostas a 

solução do recipiente em que a corrente foi aplicada. A concepção do 

projeto é de Carla Daruich de Souza e João Augusto Moura. O desenho 

técnico é de autoria do projetista Cláudio Botelho. O conjunto foi 

confeccionado na oficina mecânica do IPEN;  
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A) 

 

B) 

C) 

Figura 6: Dispositivo desenvolvido para o procedimento de eletrodeposição.   A) 

Rascunho da ideia inicial; B) Desenho técnico; C) Dispositivo pronto 
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2. Pré - fixação 

• O dispositivo foi preenchido com uma solução contendo cloreto de 

sódio (NaCl). A melhor concentração do sal utilizado foi estipulada após 

ensaios com 0,5, 1 e 2 mol/L;  

• O volume adotado foi o necessário para preencher o recipiente utilizado 

para acoplar o dispositivo (1 litro);  

• Uma placa de inox é ligada no eletrodo negativo e o dispositivo, no 

eletrodo positivo;  

• A corrente elétrica foi ensaiada com as variações 0,3, 0,5 e 1 mA; 

• O tempo que a corrente foi aplicada foi estipulado a partir de ensaios 

realizados entre 4 e 8 horas. 

 

3. Fixação  

• Após o tratamento, os fios foram lavados e colocados em solução de 

iodeto de sódio radioativa (NaI131); 

• O iodo radioativo foi acrescentado com a concentração de 100 µCi por 

núcleo; 

•  O tempo de reação foi realizado com ensaios de 17 e 26 horas; 

• A influência da luz foi testada; 

• Presença do carreador. Diversos trabalhos na literatura afirmam que o 

uso da solução carreadora facilita a reação (11) (12). Essa afirmação se 

baseia na teoria que quanto mais reagente maior será a tendência de 

formação de produto. Logo, quanto mais iodo (na forma de íons iodeto), 

sendo ele radioativo ou não, estiver presente maior será a deposição de 

iodeto na superfície da prata. Essa solução é feita a partir de três 

diluições de uma solução inicial com hidróxido de sódio e iodeto de sódio 

não radioativo. Ela é normalmente utilizada para completar o volume 

final da reação. Quando o carreador não foi utilizado, o volume foi 

completado com hidróxido de sódio (NaOH) com diferentes 

concentrações (0,1; 0,01 e 0,001 mol/L). Depois os rendimentos foram 

comparados para conferir qual das duas alternativas foi a melhor. A 

solução carreadora foi calculada seguindo os passos da Figura 7. 
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Figura 7: Método para fabricação da solução carreadora. 

 

 Como explicado no item 4.1, os experimentos foram repetidos 

variando-se um parâmetro e fixando-se outros, para fazer comparações etapa por 

etapa. Por exemplo, para esse teste a primeira comparação a ser feita é o ensaio 

com diferentes concentrações de NaCI. Para conferir qual dos dois é o mais 

eficiente, o fio foi confeccionado e a eficiência da fixação aferida. Para tal, os 

outros parâmetros como corrente elétrica, tempo de aplicação da corrente, etc, 

deverão ser mantidos constantes. Os valores estipulados para esses parâmetros, 

mostrados na Tabela 2 (e também nas Tabelas 3 e 4), estão baseados na 

literatura.  

 

Tabela 2: Parâmetros que foram mantidos fixos enquanto há variação de uma 

etapa 

Parâmetro Valor fixado 

Corrente elétrica 0,5mA 

Tempo de corrente 7 horas 

Concentração NaOH 0,01 mol/L 

Tempo de reação 20 horas 

Carreador Com 

Luz Sem 
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Método 2: Tratamento com uso de reagentes químicos (Baseado em 
Kubiatowicz) 

 
1. Pré-fixação 

• Os fios são colocados em um recipiente de vidro e é adicionado 20mL 

de ácido clorídrico (HCl) variando de 2, 4 e 8 mol/L;  

• A essa solução é acrescentado 2mL de hipoclorito de sódio (NaClO) 

com 1 mol/L; 

• O tempo de agitação foi escolhido entre 30 minutos, 2 horas e 4 horas à 

temperatura ambiente. 

 

2. Fixação 

• A solução de deposição terá o iodo radioativo acrescentado com a 

concentração de 100 µCi por núcleo; 

• O tempo de reação foi realizado com ensaios de 17 e 26 horas; 

• A influência da luz e da presença do carreador foi ensaiada da mesma 

maneira que no método 1, porém a concentração utilizada para o NaOH 

foi fixada em 10-4 mol/L, caso contrário, o teste não apresentava fixação 

de material radioativo. 

 

 A Tabela 3 mostra os valores que foram fixados em cada etapa dos 

ensaios. 

 

Tabela 3: Parâmetros fixados enquanto há variação de uma etapa. 

Parâmetro Valor Fixado 

Agitação  1 hora 

Presença de NaClO Sim 

Tempo de reação 19 horas 

Luz Com 

Carreador Sem 
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Método 3: Tratamento com uso de reagentes químicos (IPEN) 
 

 Este método foi desenvolvido no IPEN pela Dra. Maria Elisa Rostelato 

durante seu doutorado (10) e publicado em 2008 na revista Nukleonika com o título 

“Development and production of radioactive sources used for cancer treatment in 

Brazil” (40). O método foi reproduzido nessa dissertação. 

 

1. Pré-Fixação 

• Os fios de prata foram recozidos em um forno (equipamento fabricado 

pela Giron, projetado pelos pesquisadores do IPEN com controle digital 

de temperatura, feito para atingir até 700°C, com e ntrada para tanque 

de gás) com temperatura variando em 300, 500 e 600°C por 150 

minutos em atmosfera de oxigênio (3 L/min).  

 

2. Fixação 

• Os fios de prata foram imersos em solução de sulfeto de sódio (Na2S). 

A concentração variou nos valores entre 0,3 e 2,4 mol/L e o tempo de 

reação entre 50 e 70 horas; 

• Os fios foram retirados da solução de Na2S e colocados numa solução 

ativada de iodo e agitada por um determinado tempo ensaiado com os 

valores de 10 e 40 horas;  

• A concentração do iodo radioativo foi de 100 µCi por núcleo; 

• A influência da luz e da presença do carreador foi ensaiada da mesma 

maneira que no método 1. Os valores de concentração para solução de 

NaOH foram 0,005; 0,001; 0,01 e 0,1 mol/L. 

 

 

 

 

 A Tabela 4 mostra os valores que foram fixados em cada etapa dos 

ensaios. 
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Tabela 4: Parâmetros que foram mantidos fixos enquanto há variação da etapa. 

Parâmetro Valor Fixado 

Temperatura 600°C 

Concentração sulfeto de sódio  0,6 mol/L 

Tempo de reação com sulfeto de sódio 64 horas 

Concentração do NaOH 0,1 mol/L 

Tempo de reação  26 horas 

Luz Com 

Carreador Com 

 
 
 

Método 4: Desenvolvido em parceria com o Instituto de Química 
 
 

1. Pré-Fixação 

• Os núcleos de prata foram tratados durante 5 minutos com solução 

de piranha (peróxido de hidrogênio a 35% e ácido sulfúrico a 95%) 

na proporção volumétrica de ¾ de peróxido para ¼ de ácido 

sulfúrico; 

• Foram lavados com acetona e secaram a temperatura ambiente; 

 

2. Fixação 

• 1/3 do volume total da solução ativa de iodeto de sódio (130 µL) foi 

misturado com uma gota (0,1 µL) de solução de borohidreto de 

sódio (0,26 mol/L). Logo em seguida, 0,15 µL de ácido acético         

2 mol/L, com a finalidade de parar a reação da solução radioativa 

com o borohidreto de sódio. 

• Nos 2/3 restantes da solução radioativa foram acrescentados 303 µL 

de ácido acético 2 mol/L. 

• Tempo de reação foi de 5 horas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Teste preliminar 1 

 Para justificar a pré-fixação foi realizado um teste de fixação somente 

com os núcleos de prata com atividade de 100µCi por núcleo. 

O iodo-131 não se fixou no substrato, comprovando a necessidade da 

pré-fixação.  

 

5.2. MÉTODO 1: Tratamento com corrente elétrica 

 

5.2.1 Teste Preliminar 2 

 Para justificar a pré-fixação foi realizado um teste de fixação sem a 

aplicação de corrente. Os núcleos ficaram em contato com a solução de cloreto 

de sódio. Os parâmetros utilizados foram os apresentados na Tabela 2.  

O iodo-131 não se fixou no substrato, comprovando a necessidade da 

pré-fixação.  

 

5.2.2 Cálculo da eficiência 

Para a realização desse teste a peça descrita na figura 6 foi 

confeccionada pela oficina mecânica do IPEN em inox AISI 318. Para fornecer 

corrente elétrica no sistema, uma fonte de tensão foi confeccionada pelo MSc 

João Augusto Moura. Os parametros com os quais se registrou fixação mais 

efetiva são:   

• 0,5mA para corrente elétrica; 

• 1 mol/L para concentração de NaCl; 

• 6 horas e meia para o tempo de aplicação da corrente; 

• Sem a presença de luz; 

• Com a presença de carreador; 

• Tempo de reação 20h. 
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 Como maiores valores de fixação foram obtidos com o uso da solução 

carreadora, não é necessário utilizar a solução de NaOH.   

 

Os valores para cada variação estão apresentados na Figura 8: 

 

 

Figura 8: Resultados do método de eletrodeposição 

 

0,5 mol/L     1mol/L    2mol/L 

  0,001           0,01        0,1 

 ( mol/L) 
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 Com a seleção do melhor resultado, o teste final foi repetido. Os dados 

estão na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Resultado das medidas de atividade para os três testes finais. Cálculo 

da eficiência global. Maior e menor valor geral obtido em destaque. 

Núcleo 
Atividade em  
(µCi) Exp 1 

Atividade em 
(µCi) Exp 2 

Atividade em 
(µCi) Exp 3 

1 68,9 66,3 65,2 
2 70,5 59,7 68,9 
3 64,2 60,2 67 
4 85,4 68,7 58,4 
5 87,3 55,4 63,5 
6 62,9 73,2 58,9 
7 59,9 65 67,4 
8 58,9 58,9 69,4 
9 70,2 64,7 60,2 

10 52,8 61,9 61,1 

    

Fixou ∑��	 681 634 640 

A total corrigida ��	 1 mCi 1 mCi 1 mCi 

Eficiência �% 68,1 63,4 64 

média 
 

65,16% 

 

Observações e recomendações: 

1. O método é de fácil implementação porém realizar o experimento na ausência 

de luz é extremamente complicado, devido ao tamanho do substrato. Se o 

método for escolhido para a produção, será necessário a instalação de uma 

câmara escura. 

2. Recomenda-se que a peça apresentada na Figura 6 seja confecionada com 

platina ao invés de inox, o que aumentaria a durabilidade da peça. 

3. Bom resultado na fixação global 

4. Tempo para realizar o teste: dois dias. Tempo de reação considerado “rápido” 
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5.3. MÉTODO 2: Tratamento com reagentes químicos (H Cl) 

 

5.3.1 Cálculo da eficiência 

O experimento no qual a fixação foi maior foi: 

• Concentração de HCl: 4 mol/L 

• tempo de pré-tratamento: 5 min. Essa variável foi acrescentada pois 

o tempo se apresentou como variável inversamente proporcional em 

relação à eficiência de fixação.  

• Presença de hipoclorito de sódio (NaClO): sim 

• Carreador: sim.  

• Luz: não influencia a fixação 

• Tempo de reação 15 horas. Essa variável foi acrescentada pois a 

fixação foi parecida para 20 e 26 horas. O resultado se mostrou o 

mesmo para 15 horas. 

 

 Os valores para cada variação estão apresentados na Figura 9: 
 

 

Figura 9: Resultados do teste de HCl 

NaClO  



43 
 
 

 Com a seleção do melhor resultado, o teste final foi repetido 

confirmando-se os seguintes resultados (Tabela 5).  

 

Tabela 6: Resultado das medidas de atividade para os três testes finais. Cálculo 

da eficiência global. Maior e menor valor geral obtido em destaque. 

Núcleo 
Atividade em  
(µCi) Exp 1 

Atividade em 
(µCi) Exp 2 

Atividade em 
(µCi) Exp 3 

1 74,5 67 78,5 
2 67,8 58,9 56,7 
3 69 67 84,7 
4 87,4 59,4 58,9 
5 86 89,5 67,8 
6 56 92,1 65,8 
7 88,3 76 73,4 
8 75,3 75,4 64,3 
9 80 67 76 

10 83,05 68,7 73,27 

    
fixou 				
���	 767,35 721 699,37 

A total 
corrigida 				

��	 
1,03 1,03 1,03 

eficiência 				
�% 74,50% 70% 67,90% 

média 				
 70,80% 

 

 

Observações e recomendações: 

1. O método é simples para implementação da produção rotineira do IPEN. 

Independe da presença de luz. 

2. Bom resultado na fixação global 

3. Tempo para realizar o teste: dois dias. Tempo de reação considerado “rápido” 
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5.4. MÉTODO 3: Tratamento com reagentes químicos (I PEN: 

aquecimento/sulfeto de sódio) 

 

5.4.1 Teste preliminar 3 

 Foram realizados testes preliminares da seguinte forma: 

• Teste de fixação sem o uso do sulfeto de sódio mas com aquecimento: não 

houve fixação 

• Teste de fixação sem aquecimento, com uso de sulfeto de sódio: não 

houve fixação 

• Testes que variaram o tempo de espera aquecimento-sulfeto e sulfeto-

solução radioativa: não houve mudanças na fixação 

 

5.4.2 Cálculo da eficiência 

O melhor resultado foi: 

• 600°C para temperatura (temperatura máxima do equi pamento 

disponível); 

• 0,6 mol/L para concentração de Na2S. A variação com 0,3 mol/L se 

mostrou inferior ao resultado com 0,6 mol/L; 

• 20 horas para o tempo de reação com Na2S; 

• Luz: não influencia o processo; 

• Com a concentração de NaOH de 0,001 mol/L; 

• Tempo de reação 25h. 

 

 Como maiores valores de fixação foram obtidos com o uso da solução 

de 0,001 mol/L de NaOH o uso da solução carreadora não é necessário.   

 

 Os valores para cada variação estão apresentados na Figura 10: 
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Figura 10: Resultados método IPEN 

 

 

 Com a seleção do melhor resultado, o teste final foi repetido obtendo-

se os seguintes resultados (Tabela 5).  

 

 

 

 

 

0,3 mol/L      0,6mol/L    1,2mol/L       2,4 mol/L 

(mol/L)  

(horas)  



46 
 
Tabela 7: Resultado das medidas de atividade para os três testes finais. Cálculo 

da eficiência global. Maior e menor valor geral obtido em destaque. 

 

Núcleo 
Atividade em  

(µCi) Exp 1 

Atividade em 

(µCi) Exp 2 

Atividade em 

(µCi) Exp 3 

1 78,4 95,3 60,6 
2 80 49,6 42,3 

3 19,9 48 51,2 
4 45,6 63,8 56,4 

5 42 59 55 
6 59,5 65 39,5 

7 63,4 95,3 25,6 
8 31,2 53,2 69,4 

9 71,4 47 70 

10 69,95 41,8 74,87 

    
fixou 				
���	 561,35 618 544,87 

A total 

corrigida 				
��	 

1,03 1,03 1,03 

eficiência 				
�% 54,50% 60% 52,90% 

média 55,80% 

 

 

Observações e recomendações: 

1. Dificuldade intermediária e tempo “longo”: o método tem diversos passos que 

combinados demoram 5 dias; 

2. Realizar o teste de aquecimento com outro forno que aqueça acima de 600°C 

(O forno disponível não manteve temperaturas constantes acima desse valor. 

O experimento foi realizado, mas não apresentado nos resultados); 

3. Bom resultado na fixação global. 



47 
 
5.5. MÉTODO 4: Tratamento com reagentes químicos (I Q-USP) 

 

5.5.1 Teste preliminar 4 

 Testes preliminares com 100µCi de atividade por núcleo foram 

realizados. Como esse teste foi o que apresentou melhor resultado, elevou-se a 

atividade por núcleo para 1 mCi, a mesma que foi utilizada na produção do IPEN. 

 

5.5.2 Cálculo da eficiência 

 O teste foi repetido obtendo-se os seguintes resultados (Tabela 5).  

 

Tabela 8: Resultado das medidas de atividade para os três testes finais. Cálculo 

da eficiência global. Maior e menor valor geral obtido em destaque. 

 

Núcleo 
Atividade em  

(µCi) Exp 1 

Atividade em 

(µCi) Exp 2 

Atividade em 

(µCi) Exp 3 

1 1049 1004 1034 

2 974 965 984 

3 882 912 889 

4 1038 984 1128 

5 1056 978 934 

6 876 890 894 

7 1037 1004 1064 

8 1300 1395 962 

9 950 993 939 

10 896 896 1042 

    

Fixou ∑��	 10058 10021 9870 

A total corrigida 				
��	 10000 10000 10000 

Eficiência �% 100,58% 100,21% 98,70% 

média 99,83%  
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Observações e recomendações: 

1. O método é simples para implementação da produção rotineira do IPEN; 

2. A solução de borohidreto de sódio deve ser feita, utilizada e descartada. Não 

deve ser estocada (pois reage rapidamente com a água); 

3. Ótimo resultado na fixação global; 

4. Tempo para realizar o teste: um dia. Tempo de reação considerado “rápido”. 

 

5.6 Custos dos métodos - insumos 

 Para realizar o cálculo do preço de cada semente, os custos com 

insumos foram divididos em fixos, relativo ao núcleo de prata e a cápsula de 

titânio usada para revestimento, e variável, relativo ao preço dos reagentes, uso 

de recursos e quantidade de iodo radioativo. Os cálculos de cada método estão 

apresentados no Anexo A. A Tabela 9 mostra os resultados finais. 

 

Tabela 9: Custo da semente para cada método. 

 MÉTODO 1 MÉTODO 2 MÉTODO 3 MÉTODO 4 
eficiência de fixação 65,16% 70,80% 55,80% 99,83% 

  
custo do NaI 125 1 mCi custa R$4,5* 

gasto para 1 núcleo R$6,91 R$6,36 R$8,07 R$4,51 

     
Custo processo  R$0,128 R$0,218 R$0,171 R$0,011 

  
Custo fixo R$0,35 

     
TOTAL R$ 7,39 R$ 6,93 R$ 8,59 R$ 4,87 

porcentagem  que o iodo 
representa do preço 

total 
93,53% 91,80% 93,94% 92,59% 

* dados do IPEN 12/2011 

5.7 Indicação do melhor método 

 Os resultados mostram que o método 4 desenvolvido em parceria com 

o Instituto de Química- USP é o melhor método para ser implementado no 

laboratório de produção de fontes de braquiterapia do IPEN.  

 Com média de 99,83% na fixação, o método é o que obteve os 

melhores resultados. Isso implica em menor gasto de material radioativo e menor 

geração de rejeitos. A Tabela 9 mostra  que o NaI125 representa praticamente todo 
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o custo da semente. Como a fixação foi a maior, o custo final da semente foi o 

mais baixo, R$ 4,87. Além disso, o processo de fabricação também obteve o 

menor custo, R$ 0,011 

 O tempo de reação de 5 horas é rápido para implementação da 

produção rotineira do IPEN. A preparação e execução do experimento pode ser 

realizada durante 8 horas. Os materiais necessários para implementação são 

dispensers com escala de microlitros para as soluções de borohidreto de sódio, 

ácido acético e de NaI125, além dos reagentes utilizados, vidraria e balança de 

precisão. O dispositivo de agitação já está presente no laboratório. 

 Um parâmetro que não foi controlado foi a distribuição da atividade 

entre os núcleos. Para que a distribuição fosse a melhor possível, os núcleos 

deveriam ser pré-selecionados quanto ao tamanho, a qualidade do corte e o 

estado da superfície (se ela apresentava riscos, amassados, entre outros). Essa 

seleção se mostrou inviável para esse trabalho e para a produção rotineira e por 

essa razão não foi realizada.  
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6. CONCLUSÃO 

No presente trabalho diferentes métodos de deposição de iodo-125 em 

substrato de prata foram comparados com o propósito de eleger a alternativa 

mais adequada para a produção rotineira de sementes de iodo-125. 

A metodologia utilizada foi escolhida com base na infraestrutura 

disponível e na experiência dos pesquisadores presentes. Baseado na literatura 

disponível, três métodos foram selecionados. As variações dos parâmetros foram 

estabelecidas, os núcleos foram confeccionados e tiveram sua atividade aferida.  

Nos três primeiros métodos variou-se um parâmetro e os outros se 

mantiveram constantes. Conforme um era definido, um novo experimento era 

realizado para estabelecer o parâmetro seguinte. No final um procedimento com 

os melhores resultados de cada parâmetro foi criado visando a maior fixação 

possível para cada método. 

Para o Método 1 (teste de eletrodeposição baseado no método 

desenvolvido por D. Kubiatowicz) o melhor resultado obtido, 65,16% de eficiência, 

foi para: 0,5 mA para corrente elétrica; 1 mol/L para concentração de NaCl;          

6 horas e meia para o tempo de aplicação da corrente; Sem a presença de luz; 

Com a presença de carreador; Tempo de reação 20h. O método é relativamente 

rápido (2 dias), porém deve ser realizado no escuro. A semente custaria          

7,39 reais. 

Para o Método 2 (Reação química baseada no método desenvolvido 

por D. Kubiatowicz - HCl) para obter o melhor resultado, 70,80% de eficiência, os 

parâmetros devem ser: concentração de HCl de 4 mol/L; tempo de pré tratamento 

de 5 min; presença de hipoclorito de sódio; independente da presença de luz; com 

a presença de carreador e tempo de reação 15 horas.  O método é relativamente 

rápido (2 dias) e simples. O preço de cada semente seria R$6,93. 

Para o Método 3 (Reação química baseada no método desenvolvido 

pela Dra Maria Elisa Rostelato – aquecimento/sulfeto) o melhor resultado foi 

55,80% de eficiência. Para reproduzí-lo os parâmetros são: 600°C para 

temperatura; 0,6 mol/L para concentração de Sulfeto de Sódio; 20 horas para o 
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tempo de reação com Na2S; com a presença de luz; concentração de NaOH de 

0,001 mol/L e tempo de reação 25h. O método tem dificuldade intermediária e 

tempo “longo” (5 dias). Cada semente custaria R$8,59. 

 O quarto e último método usado para comparação foi desenvolvido em 

colaboração com o Instituto de Química da USP e os parâmetros estipulados e 

calculados pelos pesquisadores envolvidos. O método é inédito, simples, barato e 

obteve os melhores resultados de eficiência, 99,83%. Como há maior fixação do 

material radioativo (que representa praticamente todo o custo da semente), o 

preço final é o menor, 4,87 reais. Os resultados mostram que esse é o melhor 

método para ser implementado no laboratório de produção de fontes de 

braquiterapia do IPEN.  

 

 

 

 

TRABALHOS FUTUROS  

 Como trabalhos futuros, recomenda-se: 

1. Realização do método 4 com o iodo-125; 

2. Variar os parâmetros do método 4; 

3. Estudar as etapas quimicamente. 

 

Observação 

• Os itens 1 e 2 já está em execução pela própria autora desta dissertação, 

visando processo de patente; 

• O item 3 está sendo desenvolvido pela aluna Roberta Mansini. 
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ANEXO A - CUSTO DO PROCESSO 
 
 O cálculo do custo do processo, apresentado resumidamente nas tabelas A1-

A4, foi realizado levando em consideração os parâmetros desta dissertação. Para 

os cálculos a precisão considerada foi de três casas decimais. O valor final, 

apresentado na tebela 9,foi arrendodado para duas casas.   

 

Tabela A1: Cálculo do custo para o método de eletrodeposição 

 Tipo do gasto  Observação Total por lote  
    

pré - 
fixação 

gasto de 
energia 6 1/2 H 0,099 

NaCl 1N 0,070 

    

fixação 

Carreador 5g NaOH + 4,95g NaI 0,016 
NaOH 0,01N 7,5.10-5 

água destilada ---- 1 
acetona ---- 3,6.10-4 

gasto de 
energia 20 horas 0,09 

    

  
total lote (DEZ 

NÚCLEOS) R$1,275 

  
PARA UM NÚCLEO R$0,128 

 
 

Tabela A2: Cálculo do custo para o método com HCl 

 Tipo do gasto  Observação Total por lote 
    

pré-
fixação 

HClO  1,026 
HCl  0,071 

    

fixação 

Carreador 5g NaOH + 4,95g NaI 0,016 
água destilada  1 

acetona  3,6.10-4 
gasto de 
energia 

15 horas 0,063 

    
  total lote (DEZ NÚCLEOS) R$2,176 

  PARA UM NÚCLEO R$0,218 
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Tabela A3: Cálculo do custo para o método do IPEN 

 Tipo do gasto observação total por lote 
    

pré-fixação 

gasto com 
aquecimento 

até 600°C 0,003 

galão de oxigênio 720L 0,004 
agitação 80 horas 0,338 

sulfeto de sódio 10% 0,23 

    

fixação 

Carreador 5g NaOH + 4,95g NaI 0,016 
NaOH 0,001N 0,0000075 

água destilada  1 
acetona  0,00036 

gasto de energia 25 horas 0,12 

    

  
total lote 

 (DEZ NÚCLEOS) 
R$1,704 

  PARA UM NÚCLEO R$0,171 
 
 
 

Tabela A4: Cálculo do custo para o método desenvolvido em colaboração co  

IQ/USP. 

 Tipo do gasto Observação total por lote 
    

pré-
fixação 

piranha 
1/4 35% peróxido de 

hidrogênio 
+ 3/4 98% ácido sulfúrico 

0,017 

acetona  0,00036 

    

fixação 

NaBH4  0,000084 
ácido acético 2M 0,00056 

gasto de 
energia 

20 horas 0,09 

    
  total lote (DEZ NÚCLEOS) R$0,108 

  PARA UM NÚCLEO R$0,011 
 
 


