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RESUMO

- A maior parte dos radioisótopos importados pelo

Brasil se destinas a aplicações médicas, principalmente em dia

gnóstico. Procurou-se fazer um estudo da Viabilidade técnica e

econômica da produção em reator de alguns radioisótopos mais

usados para essa finalidade (51Cr, 59Fe, 1 2 5 I , 113Sn/113"ln ,
203Hg. 197Hg. 99Mo/99mTc, 85Kr e 133Xe).

Sio relacionadas as diversas aplicações, cl íni -

cas de cada radioisõtopo, as concentrações radioativas e atiyí

dades específicas empregadas. Baseado nesses dados, nas rea :-

ções de produção e nas características do reator, são montados

os esquema* de irradiação. Uma parte do estudo é dedicada ao

controle de qualidade, Estabelecidas as bases técnicas de pro-

dução, passa-se a uma analise econômica sucinta.



ABSTRACT

Among the radioisotopes imported by Brazil most

are used in neidicál applications, mainly in diagnosis. We have

studied, in this work, the economical and technical feasibility

ot the production in reactors of 51Cr. 59Fe, 1 2 5 I , 113Sn/113mIn.
2 0 3H g.

 1 9 7H g,
 9 9Mo/"»Tc. 85JCr and 1 3 3Xe.

The clinical applications of each radioisotope

as well as its radioactive concentrations and specific activities

are related. Irradiation procedures based in the foregoing data

are given. Part of our study is dedicated to quality control.

Once the bases of the production techniques is established, a

short economical analysis is made.

ii



CAPITULO I - INTRODUÇÃO

I.I - Objetivo do Trabalho

O presente estudo foi motivado pela análise dos

dados relativos a importação de radioisotopos nos anos de 1977

a 1980. O quadro 1.1 resuae as informações fornecidas pela Co-

missão Nacional de Energia Nuclear(CNEN).

Quadro

Custos

Ano

1977

1978

1979

1980

1.1

de Importação de Radioisotopos

Importação(U$l.000)

4.744

7.359

8.234

9.951
•

Observa-se que o dispêndio em divisas vem cres-

cendo rapidamente. 0 gasto verificado em 1980 c da ordem de

grandeza de custo total de manutenção de um centro de pesqui -

sas com cerca dt 500 empregados, dos quais 1/3 corresponde a
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pessoal especializado de nível superior. Por outro lado, estu-

dos em curso no Departamento de Engenharia Nuclear-UFMG, indi-

cam que um reator de produção de isótopos, com fluxo de nêu -
-• 13 — 2 —1

trons térmicos da ordem de 10 n.cm s , se projetado e cons-

truído no Brasil custaria cerca de 5 milhões de dólares (751

dos custos em cruzeiros).

Parece, portanto, configurar-se uma situação

favorável ã substituição parcial ou total dos radioisotopos ora

importados, com a inquestionável vantagem de criação ou adapt£

ção da tecnologia de produção no Brasil. Entretanto, vários as_

pectos da questão devem ser estudados em profundidade para se

assegurar a adequação da oferta à demanda.

No presente trabalho procura-se avaliar a viabi

lidade técnica da produção de alguns radioisotopos importados,

comparando-se ainda custos estimados de produção com os pre-

ços vigentes no mercado internacional.

1.2 - Aplicações de Radiosiôtopos

Na linguagem corrente,chamamos de radioisõto .

po o isõtopo radioativo de um dado elemento. Rigorosamente de-

veríamos usar o termo radionuclídeo, designando por nuclídeos

as várias espécies de átomos cujos núcleos contêm um dado nume

ro de protons e de neutrons. 0 termo radioisótopo está, entre-

tanto, consagrado pelo uso.

Um radioisótopo se caracteriza pela meia vida e

ptlo espectro dai radiações e das partículas que emite ao se
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desintegrar. Alguns elementos, notadamente os mais pesados ,
. - .. . , 235.. 238.. 231T.

possuem isotopos radioativos naturais (ex: ". u, Th,

Th, Ra, Ra, etc.)» Um grande número de radioisõtopos

( C o , Na, Au, etc.) pode ser produzido artificialmente por

reações nucleares provocadas pela interação de partículas com

o núcleo do átomo. 0 advento do reator de fissão aumentou consi-

deravelmente a variedade de radioisõtopos artificiais e permi -

tiu a produção de atividades elevadas, através de reações indu-

zidas por neutrons e por protons.

A atividade induzida em um alvo colocado em um

campo de partículas ê calculada com a conhecida equação:

Za V • (1 * e"
 Xt) (Eq. 1.1)

onde £ • seção de choque macroscópica do núcleo alvo

para a reação em causa.

V • o volume da amostra.

• _• o fluxo de partículas.
X " constante de desintegração do nuclídeo pro-

duto da reação.

t • tempo de irradiação da amostra.

A atividade específica de um radioisótopo é defí

nida como a atividade por unidade de massa do elemento que con

tenha o radionuclídeo.

Radioisõtopos são aplicados na medicina (diagnõs_

tico e terapia), na agricultura (estudos de processos, indução

de mutações), na indústria(estudo e controle de processos), na

engenharia (estudo de processos, controle de qualidade) e na
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pesquisa científica.

Em medicina é possível, através de técnicas e me

todos especiais, a análise de funções e estudos dinâmicos e a-

natômicos dos vários órgãos e sistemas. Os radioisótopos podem

ser usados tanto como fontes de irradiação, onde o material bio

lógico apenas recebe a radiação emitida pelo radioisótopo ou co

mo traçadores, onde o próprio radioisótopo é incorporado ao meî

o biológico que se deseja estudar^ .

Como na medicina, as aplicações industriais de

radioisótopos utilizam tanto fontes de irradiação como traçado-

res. Muitas aplicações, tais como gamagrafia, medidas de espes-

sura, de densidade, de umidade e de nível, fontes de ionização

e alguns métodos de processamento e controle de qualidade já

são amplamente utilizadas. Estudos realizados em meados da déca

da de 60 estimaram em 1 bilhão de dólares por ano a economia pro

porcionada à indústria norte-anericana por emprego de radioisóto

PÓ, m-.

Podemos citar, entre outros, como exemplos de a-

plicações de radiosótopos em agricultura, o estudo da nutrição

de solos, plantas e animais, extermínio de pragas, controle de

ervas daninhas, estudo de patologias animais e composição de fer

tilizantes.

Em hidrologia, os radioisótopos são instrumentos

de grande utilidade para o estudo de transporte de sedimentos ,

determinação da velocidade e direção de lençóis d'água, além de

outras aplicações.

A aplicação em pesquisa é tão diversificada que
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se torna difícil avaliar sua extensão. No estudo de processos

biológicos e químicos, principalmente, os radioisõtopos possibi

li taram grandes progressos*- .

No Brasil, as aplicações médicas se sobressaem ,

utilizando-seprincipalmente radioisõtopos importados por não ha-

ver oferta qualitativa e quantitativamente adequada a demanda.

Esta circunstância impõe o uso de radioisõtopos de meias-vidas

variando de dias a meses, cuja produção, nas concentrações ade-

quadas, exige fluxo de neutrons elevado.

Aparentemente a tecnologia de produção e de pro-

cessamento, no Brasil, não evoluiu tão rapidamente quanto no ex

terior, o que condiciona o uso de radioisõtopos à oferta do meir

cado internacional. Na atualidade,-apenas o reator do IPEN tem

condições de produzir radioisõtopos, existindo porém dificulda-

des para a adoção de esquemas de produção intensiva por falta de

combustível enriquecido para reposição. Acresce que esse reator

não foi projetado para essa função, caracterizando-se melhor co

mo reator de teste e de pesquisa.

A quase totalidade do material radioativo impor-

tado se destina a aplicações médicas (diagnostico e terapia)e a

aplicações industriais (radioesterilizaçao e gamagrafia). 0 con

sumo em aplicações na agricultura, segundo dados obtidos no Cen

tro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA) é pequeno compara-

do com outras áreas* ^.

0 quadro 1.2 registra os dados sobre a importa -

ção de radioisõtopos, obtidos no Departamento de Instalações Nu

cleares da CNEN.
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Esse quadro mostra que os radioisotopos de maior

peso em gastos de divisas são o "Tc e O I, ambos de grande

aplicação em medicina. O I é usado principalmente em radioi-

munoensaios e o ""Tc é, atualmente, o radioisótopo mais empre-

gado em exames cintigráficos de diversos órgãos e sistemas, gra

ças às suas características físicas mais favoráveis CQDQ meiar

vida curta (6 horas) e energia gama baixa (140 KeV), que permi-

tem a administração de maior atividade, sem acarretar grande d£

se de irradiação ao paciente.

0 ""Tc apresenta a vantagem adicional de ser ob

tido através de gerador, sistema no qual um radioisótopo de mei^
99a vida mais longa (no caso No: T,/2»66horas) produz, por deca

inento, outro radioisótopo de meia vida mais curta ( °Tc: T, ,?

• 6 horas), que pode ser separado periodicamente. Dessa forma,o
- 99que se estoca, na realidade, e o Mo que tem meia-vida cerca

99de 11 vezes maior que a do

Outros radioisotopos empregados em medicina e que

constam do quadro 1.2 são: 3H, 1 4C, 22Na, 3 2P, 3 5S, 51Cr, 57Co,
59Fe, 60Co, 67Ga, 75Se, 85Kr. 113mIn.' 1 3 1 I , 2 O 1T1, 203Hg.

Alguns deles são empregados também em outras á -

reas, como H, C, P, Co e JCr, de modo que não se pode

concluir que a atividade é totalmetne destinada a aplicações me

dicas.

0 P, por exemplo, tem um emprego muito maior

em agricultura do que em medicina. 0 Co e largamente emprega-

do em fontes de grande atividade específica para radioterapia,

mas tambem para radioesterilizaçuo e gamagrafia. Com relação ao
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Co, as importações citadas no quadro 1.2 são irregulares, l£

vando a supor que as grandes remessas se destinam aos irradia-

dores industriais instalados nos últimos anos pela indústria de

materiais médico-hospitalares.

O H e C são amplamente utilizados em pesqui -

sas de processos químicos e biológicos e também como traçado -

res industriais. Suas aplicações em diagnósticos ou terapia são

relativamente pequenas.

Na indústria empregam-se 3 2P, 3 5S, 45Ca, 46Sc ,

'Sir,. 58r« 8 5 K V
 90Q,. 137. 1A7- 192, 210- 226-

Cr, Co, AT, Sr, Cs, Pm, Ir, Po, Ra e
241Am, alem dos já citados 60Co, 1 4C e 3H. O 1 9 2Ir tem papel

21fl 2?fi 241

de destaque como fonte para gamagrafia. O Po, Ra e Am

são usados em fontes de neutrons para aplicações industriais,a

gricolas, hidrologicas e em pesquisas.

1.3 - Metodologia do Estudo

A decisão de um país em desenvolvimento de produ

zir radioisótopos para uso em medicina depende antes de tudo

do nível da medicina nesse país. Os principais centros brasi -

leiros contam com serviços de medicina nuclear, sendo que gran

de parte dos radioisótopos utilizados são importados. Uma pro-

dução local atenderia parte da demanda e incentivaria uma uti-

lização maior de radioisótopos.

Os grandes centros internacionais de produção de

radioisótopos dispõem de reatores de alto fluxo de neutrons
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(• > 10 n cm" s ) e de uia tecnologia avançada. Além disso,

contam COB outros recursos como cíclotrons, podendo diversi-

ficar ainda nais a produção. Reconhece-se que é praticamente

impossível uma competição, em quantidade produzida e em eus -

tos, com esses centros avançados. Em vista disso, dificilmen-

te um programa nacional incipiente de produção de radioisoto-

pos poderá se justificar por um confronto de custos no merca-

do internacional. Entretanto, a montagem de um sistema de pro.

dução nacionalizado ao máximo e a pesquisa e desenvolvimento

de técnicas de produção apropriadas aos nossos requisitos po-

derão levar ã competividade a longo-prazo.

Considerando-se que a maior parte dos radioiso-

topos importados pelo Brasil de destinam a aplicações médicas

(principalmente em diagnósticos) procurou-se fazer um estudo

da viabilidade técnica e econômica da produção de alguns ra -

dioisótopos mais usados para essa finalidade. A escolha des -

ses radioisotopos foi condicionada à possibilidade de produ -

ção em reator.

Nem todos os radioisotopos registrados no qua-

dro 1.2 podem ser produzidos em reator através de reações(a,Y).

(n,p) e (n,o). Alguns podem ser obtidos alternativamente como

produto de fissão ( "Tc, Kr, I), ou por reações reitera

241
das com neutrons ( Am) e a sua recuperação pressupõe o domí

nio de técnicas de reprocessamento de combustível nuclear. E-

xistem ainda outros (22Na, 67Ga, 90Sr, 201Tl) que sâo obtidos

tm aceleradores de partículas. A presente análise deixa ã par

te estes radionuclídeos para se limitar àqueles passíveis de
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çio em reator.

Os radionuclídeos selecionados para o estudo são:
1 2 S 1 . 99mTc, 59Fe, 113»ln, 85Kr. 20JHg e 51Cr, os que ti> mai-

or peso no gasto de divisas (foi excluído dessa seleção o Co

cuja limitação é ditada exclusivamente pelo fluxo de neutrons
197 133disponível). Além destes, inclui-se o estudo de Hg e Xe,

que embora não façam parte da relação de radioisótopos importa

dos, podem ser produzidos em reator e têm as mesmas finalida -

des do Hg e Kr, respectivamente, além de terem meias vi -

das mais curtas.

No presente tribalho, relacionam-se as diversas

aplicações clínicas de cada radioisõtopo, as concentrações Ta-

dioativas e atividades específicas empregadas. Baseado nesses

dados, nas reações de produção e nas características do reator,

são montados os esquemas de. irradiação.

Uma parte do estudo é dedicada ao processamento

químico após a irradiação e ao controle de qualidade, tanto na

irradiação quanto no processamento.

Estabelecidas as bases técnicas de produção, pas_

sa-se a uma análise econômica.



CAPÍTULO II - APLICAÇÕES CLÍNICAS DE RADIOISÓTOPOS

II.l - Introdução

A medicina nuclear é uma especialidade relativa-

mente nova. Inicialmente, os radioisõtopos eram utilizados ape

nas como fontes de irradiação já* que.no princípio do século,

dispunha-se unicamente de elementos radioativos naturais, de

meias-vidas longas e quase todos de peso atômico elevado, que

não faziam parte e não podiam ser introduzidos nos sistemas bi

ológicos por liberarem grande quantidade de radiação. Atualmen

te, as fontes de irradiação são utilizadas em radioterapia, so

bretudo nos casos de tumores malignos*1 .

O emprego de radioisõtopos tornou-se extensivo

em medicina sõ depois que se tornou possível sua produção arti

ficial. Essa produção iniciou-se com o advento do cíclotron em

1931 e do reator nuclear em 1942 mas só após a segunda Guerra

Mundial atingiu níveis satisfatórios. A partir dessa época foi

iniciada a produção sistemática de diversos radioisõtopos que

passaram a ser usados em medicina.
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Os exames radioisotopicos poden ser classifica -

dos em exames "in vivo" e exames "in vitro". Nas provas isotó-

picas "in vivo" procura-se oferecer uma metodologia não invasi^

va que permita o estudo da distribuição da radioatividade em

determinado tecido, Órgão ou sistema, obtendo-se dessa forma,

informações inacessíveis por métodos clássicos auxiliares de

diagnóstico. Suas principais vantagens, além de ser uma método

logia não invasiva, são o risco reduzido para o paciente, com

uma dose de irradiação geralmente muito menor que as doses re-

sultantes da aplicação de raios X e a obtenção de informações

morfológicas e funcionais, quer de processos dinâmicos lentos,

quer de processos dinâmicos rápidos1 ' .

Quando os radioisótopos são empregados como tra

çadores, introduzem-se moléculas marcadas específicas para ca-

da órgão ou sistema a ser estudado e segue-se o seu caminho d£

tectando-se a radioatividade emitida com a utilização de apare_

lhos de detecção externa de radiação (cintígrafo retilíneo.câ

mara a cintilação, etc.)* permitindo a obtenção de valores nu

méricos e imagens (estáticas ou dinâmicas) do órgão em estudo.

A cintigrafia é hoje um método diagnóstico indis_

pensável , permitindo o estudo da distribuição de substâncias

radioativas no organismo. A maioria-dos mapeamentos radioisotó

picos é examinada por inspeção visual,A anormalidade cintigrá-

fica pode consistir tanto em padrão de distribuição inesperado

como em densidade de contagem em uma área incompatível com a -

quela verificada em outras zonas.
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Os radioisotopos tea sido também de grande valor

para caracterizar diversos processos biológicos dinâmicos, we

diante o registro de radioatividade detectada em curvas de a-

tividade em função do tempo.

0 principio geral adotado é o da injeção de um

bolo radioativo na circulação, que irá localizar-se idealmen-

te, na região de interesse. A informação obtida leva em conta

a precocidade ou o atraso da chegada da radioatividade ao ór-

gão em causa, a intensidade ou taxa de impulsos observada na

unidade de tempo e o modo como a radioatividade vai se ai te -

rando.

Os testes "in vitro" consistem basicamente na

determinação da concentração do radioisótopo em amostras bio-

lógicas. 0 principal método em medicina ê o radioimunoensaio.

Atualmente, um grande número de substâncias (hormônios, prote_

ínas, enzimas, etc.) é dosado através desse método. Sua impor

tância reside, por um lado, em permitir a avaliação de peque-

-9
nas frações do reagente, da ordem de nanogramas (10 g) ou pjL

cogramas (10 g). Por outro lado, a determinação qualitativa

da substância é altamente específica, devido ao caráter imuno

lógico da reação.

A medicina nuclear é um ponto de convergência

de diversas especialidades, servindo ao diagnóstico e ao acom

panhamento clínico e já está incorporada ao arsenal médico

corrente. Mesmo assim,o uso de radiosiótopos não atingiu no

Brasil a mesma' intensidade que tem em outros países tecnologi

camente mais avançados, onde de cada cinco pacientes interna-
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dos em hospitais, dois utilizam radioisõtopos em seu processo

diagnostico^ .

II.2 - Critérios de Escolha do Radioisõtopo

Nos últimos anos, tem-se dado muita atenção â

escolha de radioisõtopos para aplicação específica em diagnós_

tico. Do ponto de vista médico, a dose de irradiação ao paci-

ente deve ser tão baixa quanto possível. Isso significa, em

geral, uma ênfase em radioisõtopos que não emitam radiação al̂

fa, beta ou gama duros.e ainda, que tenham meia-vida curta. A

lém disso, o radioisótopo deve dar uma boa resposta aos equi-

pamentos de medida e ter propriedades químicas adequadas *• .

Para que possa ser detectada, a radiação emiti-

da deve poder sair do corpo sofrendo a menor deflexão ou dis-

persão possível durante seu percurso através dos tecidos, pa

ra que não forneça uma informação errônea sobre seu ponto de

origem.

0 poder de penetração muito baixo das partícu -

Ias alfa elimina a possibilidade de seu uso para cintigrafia.

De forma similar, as partículas beta sõ podem emergir se são

liberadas muito próximas da superfície do corpo e também não

têm grande valor para a cintigrafia'. Os raios gama são o meio

eficaz, disponível hoje em dia, para transmitir informações de

tecidos e órgãos situados menos superficialmente; entretanto,

exceto nos elementos que decaem por transição isomérica, os

rtios gama são acompanhados por partículas beta. Essas partí-
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cuias, embora não contribua» para o conteúdo informativo do

cintigrama, transferem toda sua energia ao tecido. Outra des-

vantagem é que os raios gama se dispersam em colisões, ocultan

do seu verdadeiro ponto de origem. Nada pode ser feito para

reduzir a dispersão, que é fixada pelas propriedades dos fõ -

tons e do tecido em que se locomovem, mas os efeitos negati -

vos sobre a qualidade da imagem diminuem pelo uso de detecto-

res que possam distinguir entre fótons dispersos e não dispej_

sos<9>.

Para uma dada razão entre a concentração do ra-

dioisótopo no órgão e nos seus arredores, a qualidade da ima-

gem do cintigrama será influenciada,em grande parte, pelas in

terações dos raios gama com o corpo e o sistema de observação.

Os fótons de energia muito baixa não podem escapar facilmente

do corpo e a troca de energia que sofrem nas colisões disper-

santes não e bastante grande para permitir uma separação ver-

dadeiramente eficaz entre a radiação primária e a dispersa.En

tretanto, quando escapam, os fõtons de baixa energia são coli

mados e detectados com facilidade. Os fótons de energia eleva

da escapam facilmente do corpo e a discriminação da radiação

dispersa que os acompanhem é mais fãcil mas sua colimação e

detecção tornam-se mais difíceis.

A seleção baseada no tipo de emissão varia de

acordo com o exame a ser realizado. Nos casos de exames "in

vivo" onde a detecção é feita â distância, comur. cintilador

situado a alguns centímetros do paciente, é necessário o em -

prego de um emissor gama de energia suficiente para ser detec
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tado externamente, mas nio tio alta que impeça uma boa defini-

ção da imagem (energias variando de 50 a 500KeV). Para os ca -

sos em que a detecção se faz próxima do meio radioativo, como

na contagem de sistemas "in vitro" é possível usar emissores

gama fracos ou até mesmo beta.

Na maioria dos casos é preferível o uso de ra -

dioisôtopos que não emitam partículas alfa e beta em quantida-

des excessivas, pois geralmente elas só servem para aumentar a

dose de irradiação absorvida pelo paciente.

As propriedades farmacolõgicas são, sem dúvida,

de grande importância, uma vez que o isótopo administrado deve

concentrar-se de maneira a fazer sobressair a estrutura em es-

tudo ou mostrar algum processo dinâmico. 0 ideal é utilizar um

radioisótopo que seja fixado seletivamente pelo sistema que se

deseja analisar; entretanto, na pratica nem sempre se consegue

tal fim, e escolhe-se o elemento que apresenta uma razão maior

entre a quantidade que vai para o órgão em estudo e a que se

situa nos sistemas vizinhos.

Nas considerações para a escolha da forma quíiri

ca deve-se observar alguns requisitos. 0 reagentedeve ser excre

tado de uma certa maneira ou deve localizar-se em um certo ti-

po de tecido. Se possível, deve ser .excretado rápida e comple-

tamente após o teste diagnóstico, reduzindo a dose da irradia-

ção do paciente. Isso ê especialmente importante se o radioisó

topo tem meia vida longa.

t evidente que dispondo-se de substâncias fama

colõgicas com as mesmas propriedades, existentes em diversas
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formas radioativas, a escolha deve ser baseada em um compromise

so entre a energia adequada do fõton para a detecção e a neces_

sidade de manter a dose mínima de irradiação ao paciente.

No quadro II.l estão relacionadas as caracterís_

ticas físicas e biológicas dos radioisôtopos selecionados para

o estudo. No decorrer do trabalho essas características serão

analisadas mais detalhadamente.

II.3 - Aplicações Clínicas de Radioisôtopos

Nesta seção serão relacionadas as principais a-

plicações clínicas dos radioisôtopos selecionados para o es-

tudo, focalizando as carcaterísticas físicas, vantagens e des_

vantagens do emprego de cada radioisôtopo. Não ê objetivo des-

se trabalho descrever as técnicas empregadas em cada exame,uma

vez que não influem diretamente no processo de produção.

II.3.1 - Cromo-51

Como se pode observar no quadro II.l, as carac-

terísticas físicas do Cr não são as mais favoráveis para utî

lização em medicina. Sua meia-vida (27,7 dias) ê relativamente

longa e a percentagem de emissão ("branching ratio") das radia

ções gama é baixa (91). Entretanto,'para alguns exames ele ain

da e o radioisôtopo mais adequado.

0 quadro II.2 relaciona as principais aplica -

ções clínicas do Cr. Em algumas delas, outros radioisôtopos

sio mais indicados e serio discutidos posteriormente.
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Aparelho Digestivo

No estudo da perda de proteína plasmática pelo

trato digestivo (associada a mais de 85 doenças), o princípio

geral empregado baseia-se na administração intravenosa de uma

proteína plasmãtica radiomarcada e na quantificação da radioa

tividade que aparece nas fezes. A técnica requer um radioisõ-

topo que, após desligar-se da proteína no intestino, não seja

cad;
.(6)

reabsorvido. Utiliza-se albumina marcada pelo Cr pois esse

elemento cumpre o requisito anterior

0 Cr, embora tenha se mostrado excelente mar

cador para i finalidade específica de quantificar as perdas

protéicas gastroentéricas não é adequado para o estudo simul-

tâneo das características metabSlicas dessas proteínas, pois

o processo de marcação modifica o metabolismo delas. Apesar

dessa alteração de comportamento metabólico, a albumina croma

da guarda características físicas (tamanho molecular, forma ,

comportamento eletroforético.etc.) que lhe conferem o papel de

traçador adequado para a quantificação das perdas de proteí-

na plasmãtica pelo trato digestivo

Na identificação e quantificação das hemorragia

as digestivas, os testes de laboratório utilizando meios quí-

micos são pouco empregados em conseqüência da inconstância

de seus resultados. Por essa razão, o.« processos radioisotópi

cos têm se destacado, sobretudo pela facilidade de execução.

Os entrócitos marcados com Cr (Na2 CrOj) ,

sio utilizados para determinar, pela medida da atividade do

Cr nas fezes, a existência e a magnitude das hemorragias cü
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gestivas. O método ê justificado pela não absorção do cromo pe_

Io trato digestivo.

Nefrologia

A determinação da filtração glomerular é um ín-

dice de atividade da função glomerular utilizado rotineiramen-

te para o diagnóstico do comprometimento glomerular nas nefro-

patias e para estabelecimento do prognóstico e da terapêutica.

Diversas substâncias radioativas podem ser usa-

das nesses estudo. A utilização do Cr-EDTA apresenta facili-

dade de contagem mas atualmente não é amplamente empregado pois

radioisótopos como "Tc e In apresentam vantagens adicio-

nais como meia-vida mais curta, maior percentagem dé emissão

de radiações gama e maior facilidade de estocagem do radioisó-

topo.

Hematologia

Os métodos que recorrem ao emprego de radioisó

topos para a marcação e determinação da sobrevida de eritróci^

tos obedecem á dois critérios gerais. No primeiro deles,mar -

ca-se uma população de células com idades mistas (marcação a-

leatória). No outro, faz-se a identificação através da intro-

dução do radioisótopo em células da'mesma idade (marcação de

coortes). Na pratica, os dois métodos são utilizados mas, pela

sua maior simplicidade técnica, o método de marcação aleató -

ria ocorre com uma freqüência muito maior.

Os traçadores radioativos usados para a mar -
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cação aleatória são: 55Fe e 59Fe, (32P)-DFPf(
3H)-DFP e 51Cr. A

marcação dos eritrõcitos pelo Cr foi mais rapidamente difun-

dida e esse traçador continua sendo o mais utilizado em virtu-

de de apresentar menores dificuldades técnicas, maior facilida

de para a determinação da atividade por se tratar de um radioi^

sõtopo gama emissor, pela possibilidade de estimar o grau -de

hemólise a curto prazo e da identificação dos locais de seques_

tração das hemácias e pelo fato do cromo libertado pela destru

ição dos eritrõcitos não ser reutilizado na corrente circulate

ria ou nas células do sistema retículo-endotelial.

Apesar de todas essas vantagens, o cromo radioa

tivo apresenta o incoveniente de separar-se das hemácias nor -

mais, numa taxa de II ao dia, sendb essa taxa variável em dife

rentes estados mórbidos

Na determinação da sobrevida das plaquetas.o cro

mato de sódio- Cr é o marcador aleatório padrão empregado atu

almente. Sua emissão gama, embora não ideal, permite a detec -

çao externa da sequestração de plaquetas marcadas; contudo, é

difícil isolar, marcar e reinjetar as plaquetas sem que elas

sofram algum dano e a eficência na marcação de plaquetas huma-

nas com Cr é muito baixa

OutTO estudo hematologico importante é a medida

da massa total de hemácias, que pode ser feito pelo método de

diluição empregando-se eritrõcitos marcados com Cr. Esse ra

dioisótopo não é o marcador ideal e há pesquisas buscando novos

agentes capazes de aperfeiçoar as avaliações do volume sangüí-

neo. As hemãcias marcadas com "Tc são preferíveis, a menos
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que o tempo de amostragem deva se estender além de 60 minutos após

a injeção..Nesse caso, o Cr continua sendo mais vantajoso

devido à perda mais lenta do marcador.

Em muitas circunstâncias clínicas, o volume de

sangue so pode ser avaliado seguramente fazendo-se medidas simul_

tineas da massa de eritrõcitos e do volume plasmático. A albu

mina iodada é o traçador mais freqüentemente empregado para

medir o espaço plasmático mas outros radioisôtopos podem ser

usados, dentre eles o Cr marcando a albumina.

0 estudo semiótico do baço é importante em nume

rosas patologias. A visualização desse órgão attavés da cinti

grafia e um exame de valor considerável, já que a palpação e

o estudo radiológico simples deixam muito a desejar, enquanto

que os métodos com o uso de contraste são de difícil execução,

além de doloridos e perigosos para o paciente^ '.

Os métodos radioisotópicos empregam colóiaes

marcados (que serãc estudados . oportunamente) ou eritrõci -

tos lesados, que são seqüestrados especificamente pelo baço.

0 emprego das hemácias marcadas como traçadores no mapeamento

do baço exige que esses elementos figurados do sangue sejam

tratado* e lesados transformando-se em células mais rígidas,

que não passam pela malha esplênica. 0 primeiro método difusji

mente usado de cintigrafia esplênica empregou hemácias marca-

das com Cr. Atualmente esse processo está caindo em desuso

devido a percentagem de emissão gama muito baixa (9%) do Cr,

produzindo consequentemente,imagens de qualidade inferior e

também pela dificuldade no controle do grau de lesão térmica

doeritrôcito(6). Outros radioisôtopos como 9 9 arc, 113fBIn, 197Hg
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e Hg também são utilizados para alterar heaãcias visando a

cintigrafia esplônica.

Sistema Cardiovascular

Muitos são os motivos que levam a indicar a pia

centografia. 0 principal deles é definir a posição da placenta

para o diagnóstico de placenta prévia (implantação baixa da pia

centa).

Atualmente, não existe nenhum radiofirmaco que

se localiza seletivamente no tecido placentário. 0 traçador

não deve penetrar na circulação fetal para que não haja irra -

diação indevida no feto e não deve ser excretado por via renal,

já que a atividade da bexiga poderia ser confundida com uma pia

centa de localização baixa. Além disso, não deve haver outro ór

gão crítico /ilém da placenta e o composto deve ser um verdadei_

ro traçador, sem efeitos farmacoiógicos.

Os radiofármacos mais eficazes para a marcação

do "pool" sangüíneo são os produtos existentes no sangue, seja

.uma proteína como a albumina ou transfer rina ou a própria hemá

cia ligada a um radioisótopo. 0 Cr foi empregado marcando al̂

bumina e hemácias, entretanto, seu interesse é apenas históri-

co, pois radioisótopos como In e 99mTc apresentam caracte-

rísticas físicas mais adequadas. Ademais, a localização placen

tária por métodos radioisotópicos é agora empregada principal-

mente onde não se disponha de ultra-som ou para esclarecer re-
(6)

sultados duvidosos

Os usos mais recentes de traçadores radioativos
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no diagnostico e na avaliação prognostica de pacientes com do-

enças venosas periféricas concentras-se principalmente na detec

ção de trombos venosos. Una orientação recente para a detecção

de trombose inicial é incorporar leucócitos autólogos marcados

dentro do coágulo nos estágios iniciais de sua formação (con -

centram até IS vezes mais leucócitos do que no sangue circulan

te). Utiliza-se o Cr na marcação dos leucócitos, mas devido

ao seu baixo rendimento em fótons e energia gama elevada, es -

tão sendo realizados estudos para a marcação dos leucócitos com

colóides de ^"TC.

Pneumologia

Os estudosx de perfusão sangüínea pulmonar têm-se

valido sobretudo da cintigrafia. Muito empregados, são úteis

especialmente para o diagnóstico e avaliação de diversas doen-

ças pulmonares, como embolias, enfisemas, asma, tuberculoses,

carcinoma brônquico e caracterização de agnesia da artéria pul

monar. Fornece também subsídio importante ao estudo de algumas

patologias cardíacas como "shunts" e lesões valvulares.

0 método consiste em administrar, por via endo-

venosa, uma suspensão de partículas de cerca de 15um de diâme-

tro. 0 traçador mais usado é a albumina humana, desnaturada pe

Io calor e apresentada sob forma de'macroagregados. Um dos tra

çadores radioativos utilizado é o Cr. Entretanto, sua dose

de irradiação nos pulmões é elevada, de 6 a 8 rad, contra ape-

nas 0,75 rad devido ao 1 1 3 wIn ( 1 ).
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II.3.2 - Ferro-59

59 -
A utilização do Fe era medicina e ainda mais li

51 59

mitada do que a do Cr, uma vez que o Fe tem meia vida mais

longa (44,6 dias) e emite partículas beta, além de raios gama

de alta energia. Contudo no estudo do metabolismo do ferro e-

le é, dentre os radioisôtopos do ferro, o que apresenta as me-

lhores carcaterísticas, sendo portanto o mais empregado.
Hematologia

Existem vários métodos de estudo do metabolismo
59do ferro empregando Fe. Na avaliação da absorção e excreção

do ferro pode-se escolher entre medir a radioatividade fecal,

medir a radioatividade no sangue, medir a radioatividade do cor

po total ou medir a radioatividade sangüínea usando-se . duplo

traçador ( F e e Fe). 0 método de escolha atual é o da medi-

da da radioatividade do corpo inteiro pois apresenta menores in

covenientes

No estudo da circulação e acúmulo do ferro ..nos

tecidos a administração de Fe permite medir diversos parâme-

tros diagnósticos. Anomalias no índice de depuração plasmãtica
59

de Fe levam a suspeitar de certas enfermidades. Esse índice

de depuração pode alterar-se em estados mórbidos devido âs mo-

dificações na taxa de eritropoese e da atividade dos macrõfa -

gos do sistema retículo-endotelial, onde o ferro é retido nor-

malmente, como. ferro de reserva. Observa-se um índice aumenta-

do de depuração em doenças como anemia por deficiência de fer-
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ro, anemia devido a perda sangüínea recente, anemia hemolítica

e policitemia vera. Em geral, o índice de depuração é acentua-
(6)

damente diminuído em pacientes com anemia aplastica

A avaliação do "turnover" plasmãtico representa a

quantidade de ferro que deixa o compartimento plasmãtico na u-

nidade de tempo. Os valores normais variam entre 30 a 40 mg/24

horas. Esse valor aumenta, em geral, nas hiperplasias.

A determinação do índice de incorporação do ferro

radioativo nos eritrécitos circulantes fornece uma estimativa

da eficácia da eritropoese. Nos indivíduos normais são incorp£

rados 60 a 801 4a dose administrada nas hemácias circulantes

de 7 a 10 dias.
59 - -

A distribuição de Fe pelos órgãos e realizada

por meio de contagens- externas periódicas e simultâneas da ra-

dioatividade sobre as regiões do precõrdio, sacro, baço e figa

do durante um período de 2 semanas. Esse estudo fornece infor-

mações adicionais clinicamente úteis. Pode-se observar padrões

anormais em pacientes com hematopoese ineficaz ou com hemato-

poese extramedular significativa.

Esses dados combinados, obtidos da forma descrita

acima,fornecem freqüentemente uma informação de grande útilida

de clínica em pacientes com aneminas complicadas e inexplica -

veis.

0 Fe pode ser empregado também na determinação

da sobrevida dos eritrõcitos. Os radioisótopos do ferro são os

marcadores de coortes(marcam células da mesma idade) mais anU

gos e ainda os mais úteis para determinar o índice inicial de
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produção de eritrôcitos.

Embora o Fe seja facilmente quantificivel nas

amostras de sangue e detectável pelas sondas nos pontos de lo-

calização, os elevados níveis de suas emissões não permitem u-

na boa resolução espacial com os instrumentos existentes.

No outro extremo, o Fe possui níveis energéti -

cos tão baixos a ponto de sua detecção externa ser inviável,até

mesmo a quantificação "in vitro" ê difícil devido a energia

muito baixa (5,9 KeV) dos raios X emitidos por esse isõtopo. 0

Fe é emissor de positrons e, por ter meia vida curta,de 8,30

horas, não ê adequado para os estudos de ferrocinética,que de-
• (6)

vem ser realizados por mais de 8 ou 10 dias •

A obtenção de imagem;.cintigráfica da medula õs -

sea com o emprego de isõtopos radiotivos do ferro foi precedi-

da por exames de perfil (ou cintigrafia linear) da medula õs -

sea usando citrato de Fe.'Todavia, o Fe, devido a sua ener

gia gama elevada apresenta uma imagem de qualidade inferior,

tornando a utilização de outros radioisôtopos bem mais vantajo

sa.

0 quadro II.3 relaciona as principais aplicações

clínicas do Fe.
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II.3.5 - Criptônio-85eXenônio-133

Tanto o criptônio quanto o xenônio são gases iner

tes, de vida biológica muito curta e são expulsos totalmente do

organismo pela respiração. 0 Xe tem a vantagem de possuir e_

missão gama mais intensa, o que facilita a detecção. A vantagem

do £r reside na facilidade de armazenamento pois sua meia-vi_

da física é de 10,76 anos.

Cabe salientar que o Xe, como mostra o quadro

II.4 -"Principais aplicações clínicas do 133Xe e do 85Kr"- tem

85
uma utilização mais diversificada do que o Kr.

Sistema Cardiovascular

Utilizam-se os gases inertes Xe e Kr, livre-

mente difusíveis, para medir o fluxo sangüíneo pela técnica de

depuração local pois a depuração de traçadores não difusíveis

é determinada por outros fatores além do fluxo sangüíneo .Uma

outra aplicação da depuração de gases difusíveis é na quantifi

cação do fluxo sangüíneo cutâneo.

0 conhecimento da fisiologia capilar é de grande

importância, pois aí ocorrem as trocas de substâncias metabólí

cas entre o sangue e os demais tecidos e órgãos. A determina -

ção do fluxo sangüíneo a nível de capilares é um dos valores

mais precisos para uma série de problemas relativos ã absorção,

troca de substâncias e débito circulatório. Tanto o Xe como
85

o Kr podem ser usados nesse tipo de exame mas a tendência mais

recente é substituí-los por raicroesferas de albumina* ""Tc.



27.

O indicador radioativo utilizado quando se preten

de um radiocardiograma total deve ser não difusível. Em certas

circunstâncias, como para a análise rigorosa dos volumes ventri-

cular es direitos, pode-se pretender que o radioisõtopo passe a

penas pelas câmaras cardíacas direitas e seja eliminado atra -

vés dos alvêolos. Nesses casos, faz-se um tipo de radiocardio-
85grama seletivo parcial, geralmente obtido pela injeção de Kr

ou 1 3 3Xe ( 1 ).

Dentre os métodos existentes para a medida do flu

xo coronarinnops que empregam radioiSQtopos são dos mais sim -

pies e menos agressivos. 0 emprego de gases inertes radioati -

vos baseia-se no fato de que a arteriopatia coronariana nem sem-

pre fornece uma informação morfolôgica correlacionãvel com os

sintomas e achados clínicos, não tendo, portanto, a possibili-

dade de informar, com a precisão desejada, sobre a funcionali-

dade regional do músculo cardíaco. Entretanto, é necessário no

tar que o método pode apresentar dificuldades relacionadas coma

recirculação do traçador, a falta de reprodutibilidade de paci-

ente para paciente, devido as alterações de geometria, de loca

lização e de conteúdo em gordura dos diversos miocárdios e à

falta de homogeneidade existente na região em estudo. A técni-

ca empregando gases inertes radioativos não possui a simplici?

dade e a inocuidade da técnica que utiliza o potássio ( K) e

seus análogos(20lTl e 8 6Rb).

No si?tema cardiovascular, uma das aplicações mais

importantes de estudos com radioisotopos teu sido a detecção, localização e

quantificação de "shunts" intracardíacos. A localização do " shunt", quer a-
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trial, ventricular ou ductal, é necessária pois cada.ua requer diferente

tratamento; Do mesmo raodo, a quantificação também é importante pois geral

mente os pequenos "shunts" não requerem intervenção, ao con -

trário dos maiores.

A utilização de gases radioativos trouxe muitas

vantagens a esse estudo e após várias tentativas experimen -
85

tais, o Kr revelou-se de maior utilidade. Técnicas mais re-

centes empregam albumina humana marcada pelo "Tc em angio-

cardiocintigrafias.
i

Pneumologia

Sendo a principal função dos pulmões realizar

a troca gasosa entre a atmosfera e.o sangue circulante,as dis_

funções pulmonares podem ser esquematicamente divididas em al_

terações da ventilação, da perfusão e da difusão.

A ventilação regional sõ pode ser avaliada ade-

quadamente com gases radiaotivos. 0 Xe é o mais amplamente

empregado, embora a baixa energia de seus raios gama (80KeV)e

a baixa solubilidade no sangue e gordura sejam desvantajosas.
127 -

0 Xe está se tornando mais disponível e, embora sofrendo

as mesmas desvantagens em relação à solubilidade, apresenta

picos energéticos mais convenientes. Recentemente o Kr des-

pertou grande interesse mas seu usoé bastantes limitado pe -

Ias dificuldades de produção epelo fato de que o gerador de
81

Rb, do qua l e l e é o b t i d o . t e m uma m e i a - v i d a de apenas 4 , 5 ho

Na cihtigrafia pulmonar por perfusão, pode-se
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utilizar o Xe mas técnicas empregando partículas marcadas

são «ais freqüentes.

No estudo da difusão, os gases radiaotivos são

os traçadores mais adequados do ponto de vista fisiológico. 0

Xe é o gás «ais usado, pelo fato de ser pouco solúvel no

sangue. Os estudos quantitativos da ventilação e difusão pulao

res podem ser esqueaaticaoente divididos ea dois grupos.No pri^

aeiro, o paciente respira o gás radioativo em sistema fechado

e no segundo, o radiotraçador é injetado por via endovenosa.

.Hepatologia

0 Xe, não sendo captado pelas células hepãti

cas, é utilizado sob forma de solução salina para estudar a

passagem através do órgão, determinando o fluxo sangüíneo.

II.3.4 - MercÚTio-197 e Mercúrio-203

0 Hg emite uma radiação gama de 279KeV e par

tículas beta de 214 KeV, tendo meia-vida de 46,6 dias. Devido

à inconveniência, do ponto de vista dosimétrico, o Hg vem
• 197

sendo substituído nas marcações pelo Hg, com meia-vida de

64,1 horas e que decai por captura eletrônica, com uma emissão

gama primária de 77 KeV podendo, dessa forma, ser administrado

aos pacientes em atividades mais altas. Entretanto, a meia-vi-

da curta o torna inacessível a laboratórios distantes dos cen -

tros produtores e a qualidade de imagem é inferior, devido à

baixa energia dos fótons.

Y A restrição ao Hg, imposta pela alta dose de
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irradiação, sobretudo aos rins, e as características físicas me

nos favoráveis do Hg tornam os iso-.opos radioativos do mercú

rio relativamente pouco usados hoje em dia.

Sistema Nervoso Central

A cintigrafia c~ ebral por radioisotopos é um me

todo simples, efetivo e não agressivo de avaliar pacientes sus-

peitos de uma grande variedade de lesões encefálicas.

0 tecido cerebral apresenta a peculiaridade de

ser impermeável a uma serie de substâncias que se distribuem

em equilíbrio dinâmico aos demais tecidos do organismo. Essas

substâncias não pertencem a um grupo químico comum e os mecanis_

mos que impedem sua livre passagem ao nível do sistema neTvoso
(D

central não são bem conhecidos

As condições de impermeabilidade para o tecido

cerebral deixam de existir quando os elementos que integram a

barreira hematoencefálica se desorganizam em virtude de um pro-

cesso patológico localizado e nesse caso, permite o transporte

e a localização anormais de diversas substâncias, entre as quais

radiofãrraacos. 0 resultado é* uma concentração maior do traçador

na lesão, e consequentemente a obtenção de cintigrafias cere -
(6)

brais positivas.

Os traçadores mais empregados são o mTc-perte£

netato e In-DTPA, e em menor escala o Hg-clormerodrina e

"i-aloumina. 0 llg-clomicrodrina, administrado na dose de U,7í>0mCi, a-

carretaria uma dose de irradiação aos rins de, no mínimo 4C rads, valor con

siderado muito alto para um teste disgnôstico.
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Nefrologia

Com o objetivo de realizar cintigrafias renais,

foram estudados diversos radioisótopos, o mais importante dos

quais era o mercúrio, elemento que, sob a forma de compostos

mercuriais radioativos, é fixado pelo córtice renal. Recente -

mente, moléculas marcadas com radioisotopos provenientes de ge

radores ( I n e mTc) tem sido preferidas, pela facilidade

de obtenção.

A afinidade do mercúrio pelo rim e tal que, 24
197

horas apôs a injeção do radioisotopos, sob forma de HgCl.cer

ca de 201 da dose injetada são fixados em cada órgão. O teste

de fixação do mercúrio é indicado sempre que necessária,,a ava-

liação precisa da capacidade funcional de cada rim, sendo par-

ticularmente útil nas lesões unilaterais ou de predominância u

nilateral, nos estudos da função renal apôs tratamento, nas hi_

pertensões por pequeno rim unilateral, no doador de rim e nos

estudos de hipertrofia compensatória.

Outras substâncias de comportamente análogo es-

tão atualmente em estudo, como o tálio e certas moléculas como

o DMSA (ácido 2 ,3-dimereapto succínico) marcado por Tc, cu-

ja taxa de fixação parece, no momento, superior ã de mercúrio.

Entretanto, os primeiros resultados obtidos com esta molécula

não são reprodutíveis e a dispersão dos valores normais é ina-

ceitável. Outros metais pesados como bismuto, platina e cãdmio

poderiam também ser considerados .
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Hematologia

Um dos processos Q u e permite a realização da cin

tigrafia esplênica consiste em marcar hemácias pelo mercurihi-

droxipropano (MHP) ou pelo bromo-mercuriohidroxipTopano(BNHP) . .

0 MHP- Hg teve uma ampla avaliação clínica e ê

um agente de cintigrafia esplênica útil. Quando se usa correta
197 .»

mente o MHP- Hg, os eritrôcitos são simultaneamente marcados

e lesados em grau previsível e adequado, com sequestração es -

plênica imediata. Realizando-se o exame 1 hora apôs a injeção,

são obtidas imagens de ótima qualidade, com alta densidade de

fõtons. Entretanto, há de se levar em conta as caracterísitcas
197

desvantajosas: a meia-vida curta do Hg (64,1 horas) e a do-

se de irradiação relativamente elevada para os rins. 0 uso do
203MHP- Hg ê inaceitável por produzir irradiação renal ..ainda

mais alta.
Sistema Cardiovascular

Em cardiologia, o método cintigrafico tem dois

objetivos distintos. 0 primeiro é a visualização do "pool" san

guíneo intracardíaco e dos vasos da base e o segundo ê a vi sua,

lização do músculo cardíaco ou de estruturas miocárdicas lesa-

das .

A cintigrafia do miocárdio foi tentada com di -

versos flrmacos, dentre dies os diuréticos mercuriais (clormero

drina) marcados com mercúrio radioativo. Hoje em dia háumapre_

doninância de outras técnicas, empregando 1 2 9Cs, 43K, 67Ga ou
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Pneumologia

A fase da ventilação pulmonar pode ser avaliada

com o auxílio de aerossóis radioativos, empregados para o estu-

do cintigrãfico da arvore traqueobronquica. Entre os aerossóis

mais usados cabe citar as suspensões de albumina marcadas com

131j ou 99mTc^ Q F e ( 0 H) 3-
1 1 3 min coloidal, 198Au coloidal e

Hg-neohidrina.

Localização de Tumores

A detecção precoce das doenças neoplasicas cons-

titui um dos objetivos mais importantes e mais antigos da medi^

cina nuclear. A produção de novos traçadores tumorais vem cres_

cendo dia a dia. Alguns desses traçadores, chamados traçadores

diretos, acumulam-se nas lesões, ao que parece, pelas proprie-

dades bioquímicas, fisiológicas ou imunolõgicas específicas da

própria lesão. Os traçadores indiretos têm como base a altera-

ção da função regional, isto e, o tecido normal atua de manei-

ra diferente do tumor.

Quando se usam traçadores indiretos*os tumores

se mostram como áreas de baixa atividade ou áreas "frias" den-

tro do órgão. A visibilidade de uma lesão fria é difícil, devi_

do a interferência da radioatividade do tecido vizinho. Quando

se usam traçadores diretos, o tumor ê visto como uma área de

alta atividade ou area "quente", com uma resolução melhor do

que as áreas frias.

Os traçadores diretos podem ser divididos em
i

quatro categorias: metabolitos traçadores, traçadores anti turno
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rais, proteínas radioativas e cations.

Os cations que apresentam afinidades para tumo-

res incluem Ga *, In , Hg , Bi , K e a maioria dos cations

semelhantes ao K , inclusive NH 4 . 0 mais útil dentre eles, do

ponto de vista clínico, é o citrato de Ga. Entretanto esse

radioisotopo ê produzido apenas em cíclotrons.

Em um estudo comparativo entre Ga, I n C 13 e

197
HgCl? para a localização de tumores, verificou-se que o

197 -> "
Hg-Cl2 apresenta a maior tendência de marcar as células turno

(6)
rais, atingindo nelas alta concentração

No quadro II.5 estão relacionadas as principais

aplicações clínicas dos compostos marcados com mercúrio radioa

tivo.

II.3.5 - Tecnécio-99m

0 Tc é produzido através de um sistema gera-

dor que consiste, basicamente, de um radioisotopo de meia-vida

longa que produz, através de desintegrações,um radioisotopo fî

lho de meia vida mais curta, que possa ser separado do pai. A

utilização de geradores permite, dessa forma, o trabalho com

radioisõtopos de vida curta, cada vez mais empregados em medi-

cina, sem que haja problemas de reposição.

99 99m

0 sistema gerador Mo/ Tc e um dos mais uti-

lizados na atualidade. Foi um dos primeiros sistemas geradores

a ser desenvolvido c em muitos aspectos continua insuperável.0

Tc Í produzido através do decaimento do Mo, cuja meia-vi-

dt ê de 66 horas. As características físicas do 9 9 mTc, como
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meia-vida física de 6 horas, ausência de emissão beta e emis -

são de energia gama de 140 KeV, própria aos conjuntos de dete£

ção mais modernos como a câmara a cintilações, tornam esse

radioisotopo bastante adequado para o uso clínico, permitindo

a administração de altas doses, sem provocar excesso de irradi^

ação no paciente.

Tiroide

A principal função conhecida da tiroide é* sinte_

tizar, armazenar e secretar hormônios iodados, indispensáveis

ao metabolismo celular. Vários radioisõtopos ( I» I» I.
132 99m

I, Tc) são uti l izados na propedêutica tiroideana.

Dos radioisõtopos do iodo,o mais ut i l izado, I,

tem meia-vida de 8 dias e varias emissões, sendo as principais

de 364KeV(gama) e 190 KeV(beta), de tal forma que a irradiação

a tiroide ê a l ta . Seu uso em cintigrafia apresenta * problemas

devido à energia gama elevada. A radiação beta limita seu uso

em pediatria.
1230 I.apresenta as vantagens de emissões gama

de baixas energias (159 KeV e 27,5 KeV) e ausências de partieu

Ias beta. Entretanto, seu emprego é limitado pois ê produzido

em cíclotron, tendo um custo elevado e sua meia-vida é curta

(13,3 horas).

0 I conduz a melhores imagens cintigráficas do que o

I. Mas sua energia excessivamente baixa (27,5 e 35,4 KeV) traz proble -

mas de defecção e, por isso, seu uso nãc ê muito freqüente.
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O I, dentre todos, é o de menor neia-vida

(2,3 horas); contudo, seu uso é muito limitado em cintigrafia

devido a sua alta energia gama (780KeV) e beta(490KeV).

Como se verifica, nenhum dos radioisôtopos de

iodo está isento de problemas. Em decorrência de estudos fei-

tos para encontrar outros radionuclídeos que permitam estudar

a função tiroideana com mais eficiência e segurança, verificou

se que o íon pertecnetato (TcQp aproxima-se do ideal, pois ê

captado pela célula tiroideana da mesma forma que o iodo .

A dose de irradiação que o "Tc acarreta à t_i

roide é de 0,3 mrad/yCi, enquanto que o I acarreta uma do-

se de 1500 mrad/yCi. Entretanto, é necessário ressaltar que o

uso de Tc limita-se à realização de estudos topográficos e

da fase de captação tiroideana. Além disso, o tecnécio e o i£

do apresentam diferenças químicas e os resultados podem não

ser absolutamente superponíveis

Aparelho Digestivo

0 aparelho digestivo, além de ser um dos siste-

mas do organismo em que mais se empregam as técnicas radioiso-

tópicas, é aquele no qual as técnicas adquirem aspecto mais va

riado.

0 mapeamento das glândulas salivares empregando

pertecnetato- nTc tem sido feito, em substituição ao iodo, jã

que a semelhança biológica entre os dois não se limita somente

a concentração na tirõide. Devido is características físicas,o
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uso do tecnécio em dose? mais elevadas compensa em muito a bai_

xa concentração nas células dos dutos salivares. Com isto, se-

ria alcançada uma concentração radioativa significativa nas re

feridas glândulas, facilitando a obtenção da cintigrafia.

0 esôfago tem sido estudado através da radiogra

fia, cinerradiografia e métodos endoscôpicos, cito-histolõgi -

cos e monométricos, que oferecem informações de inegável valor,

apresentando, contudo, motivos de críticas por não serem real-

mente fisiológicas, já que necessitam de instrumental e con -

trastes. Um método que visualize o órgão sem alterar suas con

dições pode ser utilizado através do emprego de radiotraçado -
99m_ (*)

res. 0 Tc é utilizado sob a forma de perte.cnetatò

Para a' quantificação do refluxo gastroesofagia-

no, o mapeamento é realizado após administração de mTc-S co -

loidal. Nenhuma das técnicas convencionais, como a esofagogra

fia, fluoroscopia, esofagogastroscopia, biópsia esofagiana e

testes de perfusão ácida,apresenta a mesma sensibilidade que a

cintigrafia.

0 interesse do estudo do esvaziamento gástrico

está relacionado com a importância que pode apresentar na etio

logia das moléstias funcionais e orgânicas do estômago. 0 exa-

me roentgenologico com contraste oferece informações apenas

sobre o início e o final ao esvazimento gástrico, emudecendo

quanto ã fase intermediária. A técnica empregando radioisóto -
99ÍH 129

pos ( TC ou Cs9 é simples, sem desconforto para o pacien-

te e sem riscos, pois a dose de irradiação é muito pequena.
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Graças aos progressos técnicos alcançados no e-

quipamento e a grande experiência alcançada pela roentgenolo-

gia como também o notável avanço da endoscopia, esses métodos

de investigação fornecem dados que, na maioria dos casos, permi

te estabelecer com segurança o diagnostico de uma lesão organi

ca ou funcional do estômago. Conseqüentemente, esse órgão tem

sido ppuco estudado sob o ponto de vista radioisotópico.

Em geral, a cintigrafia gástrica é de pouco va-

lor como método isolado para diagnostico de lesões inflamai6 -

rias ou tumorais, mas tem um considerável valor suplementar

pois amplia as informações fornecidas pelo método de rotina.

Também nesse exame o radioisotopo é empregado na forma de per-

tecnetato.

0 mapeamento abdominal através de 9 Tc-pertec-

netato vem sendo utilizado em algumas circunstâncias patológi-

cas, oferecendo boas informações diagnosticas.

Sistema Nervoso Central

0 traçador mais usado para a obtenção de ima -

gens encefálicas dinâmicas ou estáticas v o 99mTc sob a forma

de pertecnetato. Diversas moléculas marcadas com o tecnécio.co

no DTPA (ãcido dietileno-triamino-pentacêtico), o gluco-hepto-

nato e o ferro-ascorbato podem ser úteis no estudo de lesões

próximas ã estruturas vascularizadas, como tumores da base do

crânio ou do cerebelo; contudo, nenhuma substitui o pertecneta

to, cuja vantagem principal é evitar procedimentos farmacologia

cos para marcação •
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A razão tecido/sangue do tecnecio ao nível de uma

lesão é inferior a de j-albumina e Hg-clornerodrina. Além

disso, o acúmulo seletivo em estruturas próximas e na intimidade

do próprio tecido nervoso, embora podendo ser minimizado, é uma

possível causa de falsas imagens. Não obstante, essas pequenas li

mitações, o tecnecio, em face de suas carcaterísticas físicas

constitui o indicador de escolha para a encefalocintigrafia

No estudo dos espaços liquóricos com radioisóto -

pos.é o comportamento dinâmico do líquido cefalorraquidiano que

parece oferecer maior interesse clínico, especialmente para o es_

tudo da hidrocefalia. As informações de caráter morfológico são

muito inferiores às obtidas pela pneumoencefalografia ou pneumo-

ventilografia. 0 Tc pode ser empregado na forma de Tc-albu_

mina humana, 99mTc-inulina ou 99nTc-EDTA .

Nefrologia

As aplicações das técnicas de medida nuclear para

os problemas nefrológicos relacionam-se com os problemas de for»

•a e função.

Os parâmetros funcionais incluem os índices •' de

filtração glomerular. Para esse estudo«foram utilizados diversos

radiofármacos, dentre eles o DTPA quelado por vários radioisõto-

pos. Atualmente, o mais utilizado é'o 99raTc-DTPA.

Na cintigrafia renal, além do 99mTc-DTPA, existem

dois outros radiofármacos comumente utilizados/também • que lados
99m

pelo Tc, o gluco-heptonato (ácido monocarboxílico glicose ou

GHA) • o DMSA (ácido 2,3-dimercapto suecínico). Há registros da
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utilização de Tc-Fe-ascorbato

Sistema Esquelético

As vantagens das técnicas de exames radiológicos

do esqueleto são bem conhecidas. Entretanto, uma imagem de le-

são óssea apenas se torna positiva ao raio X quando o osso já

perdeu um componente muito considerável do seu conteúdo mineral

Por outro lado, os raios-X analisam a estrutura óssea de em mo-

do essencialmente estático e trazem consigo uma dose considerá-

vel de irradiação ao esqueleto e medula óssea e a execução de es_

tudos do esqueleto inteiro é demorada e cara. Os parâmetros bi£

químicos corretamente utilizados como índices de doença óssea

carecem de especificidade e de sensibilidade.

As desvantagens citadas acima definem a necessi-

dade de outras técnicas, não invasivas, que permitam resolver

alguns dos problemas apontados. As técnicas de visualização do

esqueleto por radioisótopos estão contribuindo para esse fim.o-

ferecendo informações clinicamente úteis, não obteníveis por ou

tros métodos .

A descoberta da afinidade biológica dos compos -

tos de fosfatos, marcados com Tc, para as estruturas do es -

queleto veio, em curto prazo, revolucionar a utilidade clínica

da cintigrafia óssea. Os compostos mais importantes podem ser

geralmente classificados em quatro grupos distintos, de estrutu

ras diferentes entre os átomos de fósforo. 0 mais simples é o

grupo polifosfato, constituído pelos pirofosfatos contendo ape-

nas 2 átomos de fósforo (P-O-P). No segundo grupo, os difosfona
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tos (P-C-P), a ligação química é mais forte, com o carbono en

tre os átomos de fósforo. 0 terceiro grupo é composto pelo

imidiofosfato (P-N-P), o agente de mapeamento ósseo marcado

com yymTc mais recente. Os compostos do quarto grupo são aná-

logos aos agentes quelantes EDTA e DTPA, primeiramente marca-

dos com tecnécio e posteriormente com radionuclídeos do índio;

são quimicamente mais estáveis que os polifosfatos ou imidio-

fosf atos.Todos os compostos para a marcação coro mTc são dij»

poníveis no comércio sob a forma de "kits".

Hematologia

Na cintigrafia esplenica, uma das técnicas uti^

lizadas emprega colóides radiomarcados, uma vez que são fago-

citados pelos macrófagos tissulares do sistema retículo-endo-

telial esplênico. A depuração dos colóides radioativos,nas do

ses traçadoras convencionalmente empregadas em estudos clíni-

cos é, predominantemente, uma função do fluxo sangüíneo dos

órgãos; consequentemente, o fígado acumula a maior parte des-

ses elementos. Mesmo assim, uma porção significativa do mate-

rial também se acumula no baço e nas células do sistema retí

culo-endotelial da medula óssea. Quando se deseja obter cinti^

grafia do sistema retículo-endotelial do baço(e fígado), pre-

fere-se o uso de nuclídeos emissores gama de meia-vida curta,
go— 113m

como o "™Tc e o In, obtidos de sistemas geradores. 0

Tc-S-coloidal é o mais usado e, atualmente, o radiofármaco

de preferência para a cintigrafia esplenica rotineira -.
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Hepatologia

0 emprego de radioisotopos no estudo da fisiol£

gia e patologia hepatobiliar pemitiu o aparecimento de novos

métodos semiologicos de grande utilidade nessa especialidade.

0 grupo de traçadores mais empregado em hepato-

logia é constituído por elementos particulados marcados que são

fagocitados ,por serem estranhos ao organismo, pelo sistema re-

tículo-endotelial. Ultimamente têm sido mais usados os colói -

des marcados com In ou ^*Tc, graças a facilidade de obten

ção, na clínica, desses radioelementos.

Os macroagregados de albumina humana são marca-

dos geralmente com I, In ou "Tc, obtidos pelo aqueci -

mento da albumina humana para formar micelas de 20 a 40vm de

diâmetro. Os macroagregados não são captados pelas células he-

pãticas, mas são usados pela capacidade de passar apenas atra-

vés de vasos sangüíneos de dimensões consideráveis, obstruindo

aqueles de diâmetro menor que o tamanho de suas micelas. São

utilizados para avaliar o calibre de vasos intra-hepãticos e

verificar a existência de "shunts" portocavas .

Sistema Cardiovascular

Com um melhor conhecimento da fisiologia miocãr

dica e melhorias no equipamento, a medicina nuclear desenvol -

veu-se, tornando-se capaz de desempenhar diversos estudos clí-

nicos.

Em pacientes com suspeita de derrame pericãrdico
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a cintigrafia é feita usando um agente que permanece no "pool"

sangüíneo, como "in-transferrina, ^Tc-eritrõcitos ou ^Tc

albumina, o mais usado. Ocasionalmente o *Tc é empregado sob

a forma de pertecnetato mas necessita nesse caso, de compara -

ção com uma radiografia.

A angiocardiocintigrafia (ou angiocardiografia

isotópica ou nuclear) é uma prova para a avaliação do estado

de funcionamento cardiovascular em vasos relativamente grandes

e para estudo da perfusão de lesões em órgãos sólidos. 0 méto-

do fornece informações morfolõgicas similares a angiografia cem

raios X, com a vantagem de não necessitar de cateterização e

administração de grande quantidade de meio de contraste ou ain

da de injeção com alta pressão para rápida infusão1 -'.Os radioi^

sõtopos mais utilizados são T"c ou In marcando transfer-

rina, hemãeias ou albumina. Uma das aplicações mais importan -

tes da angiocardiografia é a detecção, localização e quantifica

ção de "shunts".

A maioria das técnicas atuais para o estudo da

circulação periférica envolve determinações de vários tempos de

circulação, depurações tissulares locais ou distribuição regio

nal do fluxo sangüíneo.Os traçadores radioativos empregados nes-

se estudo são classificados pela natureza particulada ou não

particulada.

Os traçadores particulados possuindo diâmetro mai-

or que o dos capilares são aprisionados no primeiro leito ca

pilar que encontram e, quando adequadamente misturados são dis_

tribuídos de forma proporcional à perfusão regional. As micro
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esferas são preferíveis aos macroagregados por serem menos fr£

géis. Ambos podem ser marcados por ^Tc ou mIn

Dos radiofármacos não particulados, os que não

são livremente difusíveis agem como indicadores do espaço san-

güíneo. Fãrmacos como mTc-albumina, Tc-eritrôcitos, mIn

transferrina ou •inTc-pertecnetato (pelo menos logo após a inje

ção) podem ser empregados para angiocardiografia com radionu -

clídeos. Os traçadores difusíveis incluem gases como Xe ou

scluções de quelatos metálicos, como Tc ou In-DTPA.

Os elementos radioativos que se localizam nas

zonas do miocãrdio com infarto agudo oferecem um outro método

para detectar essas lesões; podem ser usados isoladamente ou

associados à imagem de perfusão miocãrdica. Dentre os traçado-

res propostos para a detecção do infarto, os mais usados ultima

mente são a tetraciclina, o pirofosfato e o glucoheptonato, t£

dos marcados com mTc.

0 método de distribuição de partículas para de-

terminação do fluxo sangüíneo regional possibilita a avaliação

da perfusão ao nível da microcirculação e o efeito da patologia

intravascular nessa perfusão. Podem-se obter cintigrafias de
99in (6)

perfusão vascular periférica pelo uso de Tc-albumina

No estudo das cardiopatias congênitas são empre

gados três processos de investigação isotopica: a angiocardio-
cintigrafia, a avaliação da perfusão miocárdica usando radioi-

sõtopos como TI e

partículas marcadas.

sõtopos como TI e a quantificação de "shunts" empregando
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A venografia com rcdionuclídeos tornou-se viá-

vel com a introdução de traçadores de elevados fluxos de fõ -

tons e dispositivos de mapeamento rápido. Injetando-se em em-

bolo um marcador de "pool" sangüíneo, como o mTc, sob a fo£

ma de pertecnetato, pode-se visualizar as distorções macroscó

picas da anatomia venosa.

0 estudo do sistema linfático através de traça

dores radioativos permitiu medir a velocidade do fluxo linfá-

tico e avaliar a integridade anatômica dos linfonodos. A lin-

fangiografia contrastada fornece imagens de elevada resolução

mas os vasos linfáticos são, com freqüência, de sondagem dif£

cil e, em algumas regiões, impossível. A técnica isotõpica

mais amplamente empregada consiste em injeções intersticiais

de colõides marcados por mTc •

0 mTc é utilizado também em placentografia,mar

cando albumina humana ou hemácias, ou mesmo como pertecnetato

apesar do mIn ser mais adequado para marcação nesse tipo de

exame. Cabe relembrar o que foi citado no estudo do Cr, que

a placentografia vem sendo substutuída por exames ecográficos,

sendo empregada principalmente onde os aparelhos de ultra-som

não são disponíveis ou para elucidar resultados duvidosos.

Pneumologia
0

A cintigrafia pulmonar por perfusão é feita

mais adequadamente após a injeção através de macroagregados
QQm

ou microes feras de albumina sé rica humana marcada. 0 "raTr é

o radioisótopo de escolha devido as suas propriedades fís. -_
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favoráveis (quadro II.1), como meia-vida curta e energia gama

baixa, adequada para câmaras a cintilação.

As cintigrafias por inalação de aerossol são

empregadas como indicação da ventilação regional. Diversos ra

diofármacos foram utilizados, dentre eles Tc-albumina, ̂ c

-S-coloidal Tc como NaTcO4 e In-cloreto. Mais recen-

temente .foram utilizadas com vantagens as mocroesferas marca-

das com mTc por causa das dimensões uniformes das partícu -

0 quadro II.6 relaciona as principais aplica -

çôes clínicas do ^"c .

II.3.6 - rndio-113m

0 mIn, como o Tc, é produzido por gerado

res «.través do decaimento do Sn.O índio metaestável( In)

decai para In, estável, com uma meia-vida de l,7horas. A e_

nergia gama de 390KeV é ligeiramente alta para os critais das

câmaras a cintiláções porém bastante adequada para os cintí -

grafos retilíneos. A meia-vida de 115 dias do Sn torna o

sistema bastante conveniente, uma vez que requer poucas remes_

sas durante o ano, ao contrário do sistema Mo/ Tc que exî

ge reposição semanal. 0 uso de geradores de In, por esse

motivo, tem aumentado bastante em regiões distantes dos cen -

tros produtores.

A maioria do* compostos que foram desenvolvi -

dos com o tecnécio pode ser usada para a marcação como In.

0 quadro II.7 sumariza as principais aplicações clínicas do
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1 1 3 mIn, muito semelhante ao 9 9 mTc.

Sistema Nervoso Central

Para a encefalocintigrafia prepara-se por pro-

cesso químico simples um quelato com DTPA. 0 min apresenta

as mesmas vantagens do '"Tc quanto ao fluxo de fótons e a

baixa irradiação ao paciente mas a meia vida muito curta difi_

cults
113m,
culta a execução de estudos mais demorados .0 mesmo traçador-

InDTPA - também e utilizado nas cintigrafias dos espaços

liquóricos.

Nefrologia

Tanto na determinação do índice de filtração

glomerular quanto na cintigrafia renal o In é* incorporado

ao DTPA. Na cintigrafia, a utilização de transferrina marcada

com mIn permite o diagnóstico diferencial entre quistos e

neoplasias. Essas lesões apresentam-se à cintigrafia com mer-

curiais ou In-DTPA como lacunas mas, como a transferrina e um

traçador do compartimento vascular, preenche a lacuna apenas

se for causada por tumor

Hematologia

Quando se deseja obter cintigrafias do sistema

retículo-endotelial do baço (e fígado), prefere-se o uso de

nuclídeos emissores gama de meia-vida curta, como mTc e
1 1 3 mIn. Atualmente o 99mTc-S-coloidal é mais utilizado, sendo

nIn coloidaí empregado apenas quando há dificuldades em
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99m
trabalhar com o Tc.

0 In-ierritina é também usado como traçador

mãt
(D

para determinação do volume plasmático e o In coloidal pa-

ra a cintigrafia da medula óssea

Hepatologia

0 mIn é utilizado para a cintigrafia hepãti-

ca como colóide ou ligado à transferrina.A conversão do índio

iônico(eluato) em hidróxido, pela alteração do pH para 4 ou

mais leva à formação de colóide. Trata-se, portanto, de técni-

ca bastante simples, o que torna vantajoso o emprego desse tra_

çador.

Sistema Cardiovascular

Os objetivos* da utilização do método cintigrãfi

co em cardiologia são a visualização do "pool" sangüíneo intra-

cardíaco e dos vasos da base e a visualização do músculo cardí^

aco ou de estruturas cardíacas lesadas..

A cintigrafia do "pool" sangüíneo intracardíaco

vem sendo realizada com o emprego de In-transferrina ou

Tc marcando albumina ou como pertecne tato. Como o "Tc, O

In também é usado em angiocintigrafias, fornecendo informa

ções referentes a tempos de trânsito, aumento relativo do flu-

xo sangüíneo e perfusão capilar na área em questão

Em placentografia, provavelmente o In-trans,

ferrina é o agente de escolha, levando-se em consideração as
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propriedades f í s icas e biológicas, disponibilidade, custo e u

tilidade em larga escala em outros estudos.

Sistema Esquelético

Os compostos de fosfatos de estruturas análo -

gas aos agentes quelantes EDTA e DTPA também podem ser marca-

dos com In. De un modo geral, os complexos marcados com :Tc são

superiores aos obtidos com o In. A lógica em discutir os complexos de

índio reside na disponibilidade de geradores 113Sn/1 In em áreas mais
remotas.

Pneumologia

Uti l iza-se na cintigrafia pulmonar por perfu -

são o mIn complexado com FeClj, que se agrega em macropar-

tículas quando o pH do meio se eleva acima de 4,5 .

0 mIn coloidal é" empregado nas cintigrafias

de inalação de aerossol para estudos de ventilação regional.

II .3 .7 - Iodo-125

Os radioisótopos de iodo com melhores proprie-

dades nucleares são o 1 2 3 I , 1 2 5I e 1 3 1 I . Tanto o 1 2 5I quanto

o I são produzidos em reator, sendo menos dispendiosos e

mais facilmente disponíveis do que o I, obtido em ciclo -

trons.

Para estudos "in vivo",o I, ainda que acar-

rete uma dose maior de irradiação ao paciente, devido a emis-

são de partículas beta e energia gama relativamente alta (364

KeV), continua sendo mais utilizado pois a baixa energia gama
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(35 KeV) do 125I dificulta sua detecção externa, principalmente

quando se estuda órgãos e tecidos localizados em regiões mais

internas do corpo humano.

Atualmente, a principal finalidade do I è* a

marcação de antígenos destinados à técnica de radioimunoensaio,

que determina qualitativa e quantitativamente substâncias como

hormônios, proteínas, enzimas, drogas, vitaminas e outros com-

postos.

Tiróide

0 I tem sido utilizado quase exclusivamente

na metodologia "in vitro" com algumas e pouco freqüentes exce-

ções - cintigrafias da paratirõide. A baixa energia do isótopo

pode levar a problemas de auto-absorção, particularmente quan-

do na presença de um bacio desenvolvido. Por outro lado, exis-

» » 125 «•

tem duvidas quanto a utilização do I em seres humanos; além

de uma possível ação tumorígena, esse radioisótopo parecer ain

da ser responsável por um maior efeito depressivo sobre a hor-
monogênese do que o

As provas "in vitro" da função tiroideana estão

revolucionando o diagnóstico das afecções da glândula, relagan

do para segundo plano as clássicas provas "in vivo". Além de

penitirem dosar os principais parâmetros fisiológicos (fra -

ções totais livres dos hormônios tiroxina e triiodotironina.ní

veis séricos de TSH e TBG), não requerem administração de

oatividade ao paciente. Extremamente sensíveis e reprodutíveis,

elas permitem dosar quantidades mínimas, da ordem de 10 g •
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Aparelho Digestivo

No que se refere aos processos absortivos de um

modo geral, as técnicas radioisotõpicas são aplicadas no estu-

do de vários nutrientes. No estudo da absorção de gorduras são

usados simultaneamente ou um após o outro, a trioleína e o acî

do oleico marcados com I, I ou Br. A prova da trioleí-

na informa sobre a digestão e a absorção; a do ácido oleico a

valia apenas a última. Quando o ácido oleico e a trioleína são

marcados com radioisótopos diferentes, os dois testes podem ser

realizados simultaneamente, caso contrário, se o mesmo radioi-

sõtopo é utilizado para a marcação de ambas as moléculas é ne-

cessário realizar os dois testes separadamente^ .

Nefrologia

Na determinação do fluxo renal efetivo, habitu-

almente usa-se como traçador o hipuran (ortoiodo-hipurato)pois

esse composto e excretado seletivamente pelas células tubula -

res, com índice proximo da unidade e não apresenta o incoveni-

ente de concentra-se no fígado. Prefere-se o I-hipuran ao
12SI-hipuran(1).

Hematologia

0 I-albumina humana pode ser utilizado para

a determinação do volume sangüíneo; contudo, existem radioisó-

topos mais adequados para esse estudo, como o próprio I.
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Sistema Cardiovascular

A incorporação de fibrinogenio radiomarcado no

trombo em formação foi investigada para o diagnóstico de trom

bose venosa. Seu amplo emprego clínico foi limitado, entretan

to, pela preocupação com a possível transmissão de hepatite.A

recente introdução de conjuntos para rápida marcação de fibri

nogênio autologo pode contornar esse problema. A maioria dos

estudos realizados emprega o I-fibrinogênio

Radioimunoensaios

0 princípio geral do radioimunoensaio baseia -

se em uma reação de competição. Uma substância marcada (Ag*)

reage com um anticorpo específico (Ab) dando origem a um com-

plexo marcado (Ag*Ab), numa reação em que o equilíbrio é ai -

cançado. Adicionando-se uma certa quantidade (que se quer me-

dir) da mesma substância, não marcada (Ag), esta compete com

Ag*, determinando um decréscimo na concentração de AgAb, au -

mentando, dessa maneira,a concentração de Ag* no meio, segun

do a equação

Ag* -—» Ag*Ab
Ab • *

Ag -—* AgAb

0 antígeno marcado, usado como traçador, deve

estar presente em baixas concentrações de modo a causar, o mí-

nimo de interferência nas determinações. Essa concentração não
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deve ser maior que a menor quantidade a ser medida, daí a neces_

sidade não sô de um antígeno marcado com alta atividade especí

fica bem como que o antígeno, uma vez marcado, mantenha as mes_

mas características de seu homólogo não marcado, no que se re-

fere a capacidade de reagir qualitativa e quantitativamente com

o anticorpo.

Dentre os radioisótopos mais usados para a mar-

cação de antígenos estão o C e H que têm como principal des_

vantagem suas meias-vidas longas (5,74 e 12,3 anos, respectiva

mente), o que requer adições de grandes quantidades de antíge-

no marcado em relação à baixas concentrações do substrato usa-

do no radioimunoensaio. Alem disso, eles são difíceis de medir,

exigindo o emprego de cintilação de fase líquida. Desse modo,

são usados quase que exclusivamente em sistemas nos quais a a-

dição de moléculas grandes (componentes do sistema de contagem

em líquidos cintilantes) não altera a imunorreatividade do

sistema(5).

0 radioiodo, geralmente, preenche os requisitos

de marcação, sendo que o I é preferível ao I porque sua

meia-vida e maior, é fácil de ser manipulado, oferece maior e-

ficiência de contagem e pode ser obtido com uma atividade espe

cífica bem maior.

A partir do primeiro radioimunoensaio realizado,

foi desenvolvida uma série de outros e a cada dia novas dosa -

gens são experimentadas e muitas delas vão sendo, pouco a pou-

co comercializadas em "kits" que permitem baixo custo e facíH
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dade de reprodução.

0 quadro II.8.1 apresenta as principais aplica

ções clínicas do I e o quadro II.8.2 relaciona exemplos de

substâncias que podem ser dosadas por radioimunoensaios, em -

pregando I para marcação.

II.4 - Análise dos Dados de Utilização Clínica de Radioisõto-

pos

0 quadro II.9 resume as diversas aplicações clí

nicas dos radioisõtopos, com exceção para os radioimunoensai_

os, e relaciona os radioisõtopos que são usados em cada fina-

lidade.

Sem dúvida, o mais versátil deles é o nTc,

graças às suas características físicas discutidas anteriormen

te e também pelo fato de ser produzido através de geradores,o

que facilita sua marcação e emprego na clínica.

0 In acompanha de perto o " m T c e também é*

produzido por gerador. Suas principais desvantagens em rela -

ção ao Tc são a sua meia-vida mais curta (1,7 horas)que cU

ficulta a realização de exames mais demorados e a energia ga-

na relativamente alta (390 KeV) para câmaras a cintilações

Por outro lado, devido ã meia-vida-longa do Sn(llSdias) a

utilização do In toma-se mais econômica principalmente em

regiões mais distantes dos centros produtores.

A importância do I reside pr

•arcação de antígenos para radioimunoensaios. Esse tipo de e-

A importância do I reside principalmente na
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xame vem se tornando cada vez mais empregado e seu desenvolvi,

mento é bastante rápido, de modo que a tendência ê de um au -

mento no consumo de I para marcação, jã que é* o radioisóto

po mais indicado para esse fim.

Em relação aos radiosótopos do mercúrio, a me-

Lna recomenc
203.

197dicina recomenda a utilização do Hg em substituição ao

Hg devido às elevadas doses de irradiação ao paciente acar

retadas por esse último. Nenhum dos dois ê produzido atualmen

te no Brasil. Acredita-se que a importação do Hg se .deva
197 —principalmente ao fato de que a meia-vida do Hg ê muito

curta (64,1 horas) para uma importação e estocagem eficiente.

Os demais radioisotopos em estudo não têm uma

aplicação tão ampla. Entretanto, em alguns exames são praties»

mente os únicos utilizados e por essa razão foram incluídos

no estudo.



CAPÍTULO III - PRODUÇÃO DE RADIOISOTOPOS

III.1 - Reações de Produção

Radioisótopos naturais são, em geral, de pouca

utilidade em estudos biológicos, seja por não serem componen-

tes dos tecidos, seja pela meia-vida longa. 0 emprego de ra -

dioisõtopos em medicina experimentou rápido desenvolvimento a

partir da produção de radioisótopos artificiais.

Os radioisótopos podem ser obtidos em reatores,

pelo bombardeio de alvos selecionados com neutrons, através

das reações (n,y), (n,p), (n,a) e (n,f) e em aceleradores de

partículas, através de reações induzidas por partículas carre

gadas, como por exemplo (p,n), (d,n), (d,2n), (d,a), (a,n)*tc

III.1.1 - Mecanismos das reações nucleares

Uma reação nuclear é um processo pelo qual um

núcleo reage com outro núcleo, uma partícula elementar ou um

foton para produzir ua ou mais núcleos (c possivelmente outras

partículas). A maioria das reações nucleares estudadas ate a-
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gora são do tipo no qual um núcleo reage COB uma partícula le_

ve (neutron, proton, dêuteron, triton, núcleo de hélio, ele* -

trons, mésons, fõtons) e os produtos são um núcleo de uma es-

pécie diferente e uma ou mais partículas leves. As principais

exceções são as reações de fissão e as reações induzidas por

íons pesados, tais como o lítio, berilo, boro e carbono(*").

A notação usada para uma reação nuclear é aná-

loga a usada em reações químicas, com os reagentes colocados

ã esquerda e os produtos ã direita. Como exemplo, considere -

se o • bombardeamento de sódio com panículas alfa, formando a

lumínio e um nêutron. Essa reação pode ser representada da se

guinte forma:

23
Na

11

4
• He

2

26
— • Al

13

1
• n (Eq. III .1)

Freqüentemente, usa-se uma notação mais curta

para a representação de uma'reação nuclear. 0 alvo é escrito

em primeiro lugar e, em seguida, entre parênteses e separadas

por vírgula a partícula bombardeadora e a partícula ou partí-

culas produzidas e, por último o núcleo que se forma. Assim,a

equação III.1 torna-se:

23 26
Na (a.n) Al (Eq.III.2)

11 13 '
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Forças Nucleares

Como se sabe, cargas elétricas de mesmo sinal se

repelem. Era de se esperar, portanto, que o núcleo dos diver -

sos átomos fosse essencialmente instável já que os protons de-

veriam repelir-se mutuamente. £ difícil explicar a estabilida-

de do núcleo a menos que se suponha que os nuclecns encontram-

se sob a influência de forças atrativas muito intensas, desig-

nadas forças nucleares.

Baseando-se em experimentos de dispersão, encon

tra-se que as forças nucleares são apreciáveis somente quando,

a distância entre os nucleons é* da ordem de 10" cm (1 fermi )

ou menos. Existem evidências experimentais que sugerem que a

distancias extremamente curtas (0,5 fermi) os nucleons se repe

lem, ''conforme mostrado ma Figura III.l.

I
200

•g repulsiva
1001

2

* 0

atrativa

100

trai

1
U l 2 3 4 5 ô

separação entre os nucleons (F)

Figura I I I . l - Forças nucleares de curto alcance
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À distâncias maiores que 10 cm, as forças nu

cleares diminuem abruptamente e as forças coulombianas sobre-

põe-se. Isso significa que as forças nucleares atuam somente

entre núcleons adjacentes. A capacidade das forças nucleares

para atuarem sobre outras partículas alcança o ponto de satu-

ração quando um núcleon está completamente cercado por outros

núcleons.

Uma outra característica importante das forças

nucleares é* o fato de serem independentes da carga. A força nuclear de

atração ê praticamente a mesma entre dois protons, dois nêu -

trons ou entre um proton e um neutron. Entretando, entre dois

protons existe também uma força repulsiva e um conseqüente d£

crêscimo na força atrativa resultante.

A força repulsiva ejitre o núcleo e uma parti eu

Ia incidente carregada positivamente cria o que se chama de

barreira coulombiana. De acordo com a equação que expressa a

energia de repulsão entre dois corpos de mesma carga, a ener-

gia da barreira coulombiana deve ser igual ao produto das du-

as cargas divididos pela distância entre seus centros. Por -

tanto, pela lei de Coulomb

D

onde:

(Eq.III.3)

Z • numero atômico

e • unidade de carga elementar

D • distância entre as cargas

Segundo os princípios da mecânica classical uma

partícula carregada positivamente necessita de, no mínimo, a
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energia da baneira couloirbiana para que possa aproximar-se o suficiente

e interagir com o núcleo. Com uma energia cinética menor, a partícula não

poderia ultrapassar a barreira e seria repelida. Entretanto, os núcleons

não obedecem perfeitamente os princípios da mecânica clássica e a barrei-

ra coulombiana não é completamente impenetrável â part ículas de e-

nergias mais baixas . Para t a l barreira quanto-mecânica, há a l -

guma probabilidade de que partículas p o s i t i v a s de baixa energia

passem através da barreira ( e f e i t o t ú n e l ) . Esta probabilidade

aumenta quando a energia c i n é t i c a da part ícu la se aproxima da

energia da barreira coulombiana. A Fig. I I1 .2 mostra o diagra

ma de uma barreira coulombiana e poço de potenc ia l .

energia potencial
V(MeV)

barreira coulombiana

distância (cm)

poço de potencial

Figura III.2 - Diagrama de uma barreira coulombiana e poço de
potencial

Da mesma maneira que as reações químicas, as

reações nucleares são acompanhadas por um desprendimento ou

absorção de energia. Quando há liberação de energia,trata - se
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de uma reação exotêrmica; se ao contrário, há absorção de ener-

gia,trata-se de uma reação endotérmica. A energia mínima neces_

sária para fazer com que uma reação endotérmica ocorra ê deno-

minada energia do limiar. Para reações exotérmicas não há enr-

gia de limiar.e, em princípio, a reação poderá ocorrer por bom

bardeamento do alvo com partículas de energias muito baixas.Na

prática, como vimos, partículas carregadas positivamente, com

energias muito baixas podem não ultrapassar a barreira coulom-

biana e, desse modo, não se aproximarem o suficiente do núcleo

dó alvo. Já para a interação de neutrons com um núcleo,não há

barreira coulombiana e mesmo neutrons de energia muito baixa

reagem facilmente com núcleos pesados

Seção de Choque

A probabilidade de que ocorra uma reação nucle-

ar é expressa em termos de .seção de choque da reação (a). A S£

ção de choque geométrica que um núcleo esférico de raio R apr£

senta para um feixe de partículas incidentes é dado por:

o - wR2 (Eq.III.4)

Considerando-se 6x10" cm como uma valor médio para os raios

nucleares, o valor para a seção de choque será da ordem de
• 24 2 -24 2

10 cm . A unidade 10 cm recebe o nome de barn.

Quando a partícula incidente tem uma energia

tão baixa que seu comprimento de onda (A • h/mv) é maior que o

raio do núcleo alvo, a probabilidade de interação ontre o nú -

cleo e a partícula será dada pelo comprimento i * onda e não
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pela seção de choque geométrica. Na pratica isto ocorre somen-

te quando as partículas incidentes são neutrons, jã que as par

tículas carregadas cujo comprimento de onda fosse suficiente -

mente grande teriam uma energia muito pequena para transpor a

barreira coulombiana do núcleo. A seção de choque efetiva é da

da pela equação:

o « it(R + X/2 ) 2 (Eq.III.5)

Para energias muito baixas *>>R e o»nK2

A seção de choque e muito útil no cálculo do nú
mero de reações que se processarão entre um dado material alvo

e um dado número de partículas incidentes. Considerando-se um

alvo formado por uma lâmina de espessura uniforme de um único

tipo Ue átomo» 6 com uma densidade de N átomos/cm e o como a seção de cho

que (em cm ),a fração do feixe de partículas que é absorvida para produzir

uma determinada reação será N o • Para um feixe de intensidade I pai;

tículas/seg, o número de reações produzidas por segundos será:

número de reações por segundo * N*I (Eq.III.6)

As condições em um reator são diferentes. Os

neutrons estão se movimentando em todas as direções e a quanti

dade que corresponde à intensidade do feixe de partículas deve

ser definido de outra forma, denominada fluxo de neutrons.

Consideremos um disco circular com uma área su

perficial *R • lcm cujo centro é fixado pelo ponto r.

F(?, $)dn é o número de neutrons que penetra no disco através

do ângulo solido com elemento d® em torno de sua normal ,por

segundo.



63.

Na Figura II1.3, a integração pela qual o fluxo

ê formado pode ser representada pela rotação do disco em todas

as direções mantendo-se o centro fixo. Com tal tipo de rotação

o disco descreve uma esfera de seção de choque *K =lcm e de

superfície 4nR = 4cm . Assim, o fluxo • ê o numero de nêu -

trons que penetra nessa esfera, por segundo, em todas as dire-
- (13)çoes

Fig.III.3

F(r 8)dn ê o número de nêu
. trons que penetra no disco
através do ângulo sólido
dn em torno da direção de
sua normal o por segundo.

Considerando N como o numero de átomos do alvo

e o como a seção de choque (em cm ) teremos:

número de reações por segundo - No$ (Eq.III.7)

Núcleo Composto

0 que acontece de fato em uma reação nuclear de

pende da natureza do alvo e do tipo e energia da partícula bom

bardeadoras. Ainda que cada reação nuclear tenha as suas parti

cularidades, ê possível encontrar pontos em comum entre elas.

A teoria do núcleo composto, proposta por Bohr

em 1936, considera que a energia da partícula incidente ê dis-

tribuída ao acaso entre todos os núcleons, resultando em um
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núcleo composto, em um estado altamente excitado, mas de forma

que nenhum nucleon tenha energia suficiente para escapar imedi
atamente do núcleo. Dessa maneira, o núcleo composto tem > um

IA — 1 ft

tempo de vida maior (10~ a 10~ s) comparado com o tempo n£

cessário para um nucleon atravessar o núcleo (10~ a 10 s).

Esse tempo de vida é finito porque sempre haverá uma flutuação

estatística na distribuição de energia havendo probabilidade de

que se concentre uma quantidade de energia suficiente em um núcle

on (ou um grupo de núcleons) permitindo que ele escape. As flu

tuações mais prováveis são aquelas que concentram somente uma

parte da energia de excitação no escape de uma partícula e es-

pera-se que a energia cinética da partícula seja menor do que a

máxima possível e que o núcleo residual ainda se encontre no

estado excitado. Assim, se a energia de excitação original do

núcleo composto é suficientemente grande, pode haver uma emis-

são seqüencial de várias partículas do núcleo excitado, cada u

ma com energia cinética relativamente baixa.

0 processo é muito semelhante ao que ocorre quan

do da evaporação de moléculas da superfície de uma gota de li -

quido. A semelhança é tão grande que o processo de emissão de

partículas de um núcleo composto excitado é freqüentemente cha

nado de evaporação.

Suponhamos que um núcleo composto Os tenha

sido formado pelo bombardeamento de W com uma energia total

de excitação de 20MeV. Se a energia média de ligação é da or -

dem de 6MeV e cada nêutron remove 3MeV, a evaporação de 1 neu-

tron deexcita o núcleo em 9MeV. Portanto, a evaporação de'2nêu-
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1 Rft

trons leva a um núcleo residual Os com uma energia de exci-

tação de apenas 2MeV, energia essa menor que a energia de liga

ção de um nêutron. Uma evaporação posterior não é possível e a

energia residual de 2MeV é removida pela emissão de raios gama " 4 ) .

0 núcleo composto pode emitir, como foi visto ,

uma ou mais partículas e sofrer um decaimento gama a um estado

energético irenos excitado.Geralmente, a perda de neutrons é mais pro

vivei pois não hã barreira coulombiana para impedir sua saída

do núcleo.

Durante o intervalo -de tempo que decorre entre

a formação e a desintegração do núcleo composto, a energia da

partícula incidente distribui-se ao acaso no núcleo e nada mais

indica sua direção inicial. Como resultado dessa distribuição

de energia, as partículas evaporadas pela maioria dos núcleos

compostos são emitidas com a mesma probabilidade em qualquer

direção.

Interação Direta

A teoria do núcleo composto tem sido de grande

utilidade em explicar muitos aspectos de reações nucleares de

energias baixa e média. Entretanto, quando a energia das parti!

cuias incidentes aumenta, esse modelo falha na explicação de

alguns fenômenos observados.

Em energias suficientemente altas a partícula

incidente colide com núcleons individuais com tal violência que

o ntfcleon atingido bem como a partícula incidente podem esca -
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par instantaneamente. No seu processo de escape do núcleo, es_

sas partículas podem colidir com outros núcleons e por sua

vez expulsa-los também do núcleo. Desse modo, forma-se una

"cascata" de partículas, segundo a direção geral da partícula

incidente, sendo que a energia cinética dessas partículas emi_

tidas pode ser bastante elevada.

Apôs a emissão dessas partículas, o núcleo re-

sultante geralmente tem ainda uma quantidade de energia de ex

citação suficiente para eliminar, por evaporação, mais núcle-

ons. Esse segundo processo é" igual ao das reações de baixa e-

nergia de núcleos compostos.

Em quaisquer valores de energia das partículas,

principalmente em energias intermediárias correspondentes a

algumas dezenas de MeV, observa-se um terceiro tipo de meca -

nismo de reação, representada tipicamente pela reação (d,p).

Nessa reação, o dêuteron passa próximo â superfície nuclear

e se decompõe em conseqüência da influência das forças nuclea_

res. 0 neutron e capturado pelo núcleo alvo e o proton escapa.

Não há cascata nem formação de núcleo composto. Essa reação £

corre, geralmente, quando a partícula incidente é complexa,

tal como um dêuteron ou uma partícula alfa e apenas uma única

partícula, não complexa, escapa, t o que acontece principal-

mente em reações tais como (d,p), (4,n). Esse mecanismo dire-

to não ocorre quando mais de uma partícula escapa, por exem -

pio em reações tais como ( o, 2n), (p.pn) etc.
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111.1.2 - Reações (n,Y)

A produção de radioisõtopos em reator tem sido a

a principal fonte de produção de isôtopos, a maior parte por

reação (n,Y) ou reação de captura néutrônica. Esse processo o-

corre quando um nêutron é capturado pelo alvo e um fõton de

radiação gama é emitido. Uma vez que a reação (n,y) aumenta a

relação nêutron/prõton, a conversão de um nêutron em um pró -

ton é favorecida, sendo que em muitos casos gera um produto ra

dioativo que se desintegra por emissão de partículas beta.

Nas reações de captur? neutrônica, as atividades

específicas produzidas são proporcionais ao fluxo de neutrons

do reator e à abundância isotôpica e seção de choque do nuclí

deo alvo. Para diversas aplicações práticas, onde os parâme-

tros anteriores têm valores elevados, pode-se obter atividades

específicas relativamente altas. Entretanto, de modo geral, as

atividades específicas obtidas são baixas para muitas aplica -

ções.

A utilização de reatores de alto fluxo de nêu -

trons (maior que 10 n cm s ) prove uma solução possível

mas acarreta alguns problemas técnicos como a escolha do mate-

rial para encapsulamento dos alvos, dissipação de calorecapta

ra múltipla, entre outros. Além disso, não se dispõe no Bra -

sil, de reatores de pesquisa de alto fluxo.

0 uso de alvos isotõpicamente enriquecidos traz

uma série de vantagens, como o aumento da atividade específica

e a diminuição de produtos radioativos secundários provenien •
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tes da irradiação de outros isótopos do alvo. Os isõtopos enri

quecidos,contudo, são importados, tendo um custo elevado.

A reação (n,y) ocorre com todos os núcleos está

veis e é sempre exotérmica, sendo a reação nuclear mais comum

para neutrons de baixa energia. Deve-se ressaltar que não exis

te barreira coulombiana para a entrada do neutrons no núcleo.0

radionuclídeo e isotõpico com o alvo e, dessa forma,sempre con

tem átomos inativos do alvo, não sendo possível uma separação

completa.

III.1.3 - Processo Szilard-Chalmers

Quando o núcleo de um átomo sofre uma transfor-

mação nuclear podem ocorrer alguns processos que influem niti-

damente na natureza química do produto. As reações químicas

que acompanham a transformação (n,v) são genericamente conhe-

cidas como reações SzilardrChalmers. Nesse processo, a emissão

de raios gama de alta energia após a captura de neutrons térnü

cos provoca o recuo do núcleo captor de modo a conservar a quan

tidade de movimento do sistema núcleo-raio gama. A energia de

recuo concedida ao núlceo é mais do que suficiente para causar

uma ruptura das ligações químicas e remover o átomo de recuo

de sua molécula original ou de seu sítio cristalino.

0 processo Szilard- Chalmers permite a separa -

ção entre o radioisõtopo formado e o alvo inativo, oferecendo

uma oportunidade de aumentar significativamente a atividade c£

pecífica do produto. 0 processo de separação é baseado na dife
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rença de estado de oxidação dos átomos ativados e dos 'átomos

não ativos do alvo.

Podemos representar a captura de um nêutron

térmico pela equação:

AX + *n —>( A + 1X*) — > A + 1 X + E (Eq.III.8)

onde E representa a energia de ligação de cada nucleon que inte

gralizaonúcleo. Essa reação exotérmica se produz através do nú -
A+l *cleo composto X que permanece no estado excitado durante

um intervalo de tempo que, no caso da deexcitação por emissão

de raios gama de captura, é da ordem de 10 a 10 s.

A energia cinética de recuo pode ser escrita co

mo
2

E r - ̂ — (Eq.III.9)

2mc2

onde: EY * energia do raio gama emitido

m • massa atômica do átomo de recuo

c • velocidade da luz

A deexcitação do núcleo composto pode ocorrer

pela emissão de um tfnico fôton gama ou através de uma casca-

ta de fotons gama. Nesse caso, se o intervalo de tempo entre

duas emissões sucessivas ê maior que o tempo de relaxação

da molécula(T -10 s) e o fóton emitido não é suficientemen-

te energético para romper a ligação, a molécula terá tempo su

ficiente para dissipar a energia recebida; a ruptura ocorre

quando um fõton suficientemente energético I emitido. Quando

o intervalo de tempo entre as duas emissões é* menor que t, e-
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las podem ser consideradas simultâneas. 0 aumento do numero de

fótons gama na cascata aumenta também a probabilidade de que

as quantidades de movimento dos fõtons venham a se ^compensar

ou mesmo se anular, o que levaria a sobrevivência da ligação

química(15>.

Após a dissolução do material irradiado,grande

parte do isótopo ativo pode aparecer na forma decomposto original,

fenômeno conhecido como retenção. Considerando a alta eficá -

cia do recuo nuclear para o rompimento de ligações químicas,a

probabilidade de não rompimento dessas ligações é muito peque

na e a existência de moléculas originais marcadas deve ser ex

pi içada através de processos que ocorrem durante ou após a tei-

mai iz ação do átomo de recuo.

Vários modelos foram propostos para explicar

a retenção, tanto em termos de fenômenos associados ao proces_

so de deexcitaçao nuclear quanto em termos de fenômenos que

se passariam durante ou após o átomo de recuo ter atingido o

repouso.

0 modelo de colisões elásticas e inélãsticaŝ  ^

propõe que o átomo de recuo perderia sua energia através de

choques elásticos e inelásticos com átomos das moléculas viz_i

nhas e que as reações de reformação resultariam dessas coli -

soes. Os choques elásticos ocorreriam na primeira etapa, deno

minada "etapa quante", levando à substituição de átomos inati.

vos por átomos radioativos, resultando em moléculas originais

marcadas (retenção). Os átomos de recuo que não reagissem na

•tapa quente perderiam gradualmente sua energia através de v|
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rios choques ineficazes para substituição até que realizassem

um choque inelãstico com uma das moléculas do meio,

provocando sua decomposição. Disto resultaria a formação de

produtos radioativos complexos que contribuiriam para a reten

ção total. Esse modelo mostrou-se satisfatório na explicação

de fenômenos observados em haletos de alquila; entretanto,sua

aplicação não é geral.

0 modelo da "zona quente"^ •'propõe que o átomo de

recuo dissipa sua energia pelo deslocamento de átomos dentro

de uma região do sólido e tanbéra por vibrações da rede crista

lina. 0 isótopo ativo, ao final de seu caminho de termaliza -

ção tem probabilidade de chocar-se com átomos inativos, deslo

cando-os de sua posição na rede. Dessa maneira o isótopo ati-

vado permenece com pouca energia, não conseguindo abandonar a

posição que ocupava o átomo que ele próprio deslocou. A ener-

gia que resta ao átomo ativado é transferida aos átomos que o

rodeiam por meio de vibrações, aquecendo uma pequena região

ao redor de sua nova posição. A temperatura desta região pode

alcançar valores acima da temperatura de fusão do sólido. Assim,

durante um intervalo de tempo da ordem de 10 s, a zona per-

maneceria fundida e haveria uma probabilidade razoável de ocor-

rer reações químicas, responsáveis pelo aparecimento dos pro-

dutos radioativos. Infelizmente o modelo da zona quente tam -

bem não é de aplicação geral.

Os modelos precedentes não levam em conta a pc

riodicidade da rede cristalina e os mecanismos de dissipaçáo

de energia que são próprios do arranjo ordenado de um sólido
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Í181cristalino. 0 modelo do centro de desordem1 J, discorda do mode -

Io da zona quente no que se refere à extensão do dano local

causado pelo átomo de recuo. Segundo este modelo, a energia

de recuo pode ser dissipada causando danos limitados e bem

localizados, tais como vacâncias e intersticiais. 0 átomo de

recuo penetra na rede cristalina causando apenas pequenos de£

vios de átomos, perdendo sua energia rapidamente e imobilizan

do-se c uma certa distância de seu ponto de origeir. Apôs sua

termalização o átomo de recuo se encontra em uma nova vizi-

nhança podendo se caracterizar como um composto químico em r£

lação a essa nova vizinhança ou encontrar-se em um estado meta

estável formando com a vizinhança um "centro de desordem". No

pirmeiro caso, quando da dissolução do cristal, o composto po

de permanecer intacto ou reagir químicamente com o solvente.

Na formação do centro de desordem, os átomos de recuo podem

constrituir formas separãveis ou reformar a molécula original

por mecanismo de recozimento(annealing).

Utiliza-se, na química dos átomos quentes, o

termo recozimento para designar o processo de eliminação •'. de

defeitos criados por reações nucleares em sólidos. Esses de -

feitos são representados por átomos deslocados de sua posição

normal permenecendo em uma posição intersticial ou por entida-

des químicas estranhas ao meio. 0 termo não se aplica aos de-

mais defeitos existentes previamente no sistema ou que venham

a ser introduzidos durante seu estudo^15).

Foi demonstrado que a reformação de ligações

químicas pode ser induzida artificialmente após a termalização
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do átomo de recuo. Trabalhos de Williams^ J com o pentafluoreto

de antimônio e fluorantimoniato de potássio mostraram que a

retenção nestes compostos aumentava com o tempo de irradia -

ção no reator e também por exposição dos compostos à radia -

ção ionizante após a irradiação com neutrons. Maddock e

Gree.i 'observaram em cromato de potássio que o tratamento ter

mico posterior a ativação neutrônica também levava a um a u -

mento da retenção inicial. Estes fenômenos receberam as deno

minações respectivas de recozimento por radiação e recozimen

to térmico.

Foi demonstrado que a presença de -- defeitos

cristalinos introduzidos antes, durante e após a ativação neu

trônica apresentam uma forte influência sobre os valores da

retenção inicial e sobre o recozimento térmico.

A maioria dos modelos propostos para explicar

o mecanismo de recozimento térmico se baseia na recombinação

de pares de intersticiais e vacâncias. Em alguns modelos con

sidera-se que os intersticiais são moveis e que as vacâncias

funcionam como pontos de captura ("traps"); em outros, as va

câncias são consideradas móveis.

Os átomos não radioativos que foram desloca .-

dos das suas posições na rede podem vir a ocupar posições in

tersticiais e aparecer no estado de-oxidação sm que se encon

tram os átomos ativados, reduzindo a atividade específica do

elemento radioativo. Os neutrons rápidos e a radiação gama e

xistentes no reator nuclear favorecem a produção de átomos

intersticiais não radioativos.
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Deve-se considerar ainda que no -processamento

químico do material após a irradiação são inevitáveis certas o

perações como por exemplo dissolução da amostra. Essas opera -

ções podem levar a modificações no estado químico do átomo de

recuo. Portanto, e necessário uma escolha criteriosa dos meto

dos e reagentes a serem empregados para evitar maiores compli-

cações.

No processo Szilard-Chalmers, a proporção da a-

tividade total separável está condicionada às características

próprias do cristal, às doses de radiação ionizantes, à tempe-

ratura de irradiação, ao tempo de estocagem do material e aos

métodos analíticos empregados.

A medida da vantagem do processo Szilard-

Chalmers ê" dada pele fator de enriquecimento (FE), definido c£

mo a razão entre a atividade específica do produto e do materi

ai total bombardeado. 0 quadro III.1 relaciona algumas reações

Szilard-Chalmers aplicáveis à produção de radioisótopos e seus

respectivos fatores de enriquecimento, encontrados r.a literatu

ra.

Com relação ao Quadro III.l deve-se ressaltar

que muitas das referências descrevem pesquisas em escala de Ia

boratôrio para um dado sistema de recuo, não relatando o uso

de tal sistema em uma rotina de produção. Um número -razoável

de experimentos adicionais se faz necessário para adaptar um

determinado sistema em rotina de produção. Além disso, tanto o

fator de enriquecimento quanto o rendimento, dependem sensível^

mente das condições de irradiação(fluxo de neutrons, fluxo de
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gama, temperatura, etc.). empregados. Desse modo, os valores

dessas quantidades não devem ser tomados, sem outras conside-

rações, para decidir sobre os méritos relativos dos diferen -

tes procedimentos.

Uma vantagem adicional do processo Szilard-

Chalmers e que os alvos são recuperáveis. Isto se torna ainda

mais atrativo quando o alvo é um isotopo estável enriquecido,

geralmente muito caro.

A despeito das vantagens e embora o método

Szilard-Chalmers mostre-se bastante conveniente para produção

em pequena escala, hoje em dias ele e usado rotineiramente a-

penas na produção de um pequeno número de radioisotopos, den-

tre eles o Cr e Cu. Em princípio, o método pode ser aplica

do na produção da maioria dos radioisotopos obtidos através

da reação(n,Y). Entretanto, os grandes centros produtores,que

dispõem de reatores de- alto- fluxo de neutrons têm condições

de produzir radioisotopos de alta atividade especifica sem

que haja necessidade da utilização do processo Szilard-

Chalmers, bastante trabalhoso. Não há razão aparente para que

outros radioisotopos não sejam produzidos através do método

Szilard-Chalmers, principalmente em centros onde o fluxo de

neutrons não seja alto.

Existem vários métodos para a separação da atî

vidade de recuo. Para cada caso, naturalmente, deve ser procu

rado um compromisso ótimo, levando em conta o tempo disponí -

vel, custos, equipamentos e pureza radioquimica.
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III. 1.4 - Reações (n.pl e (n,<0

Os radioisôtopos obtidos através de reações

(n,Y) contêm átomos inativos do alvo, chamados carreadores;con

tudo, para determinadas aplicações, sobretudo em medicina, é

preferível o uso de radionuclideos livres de carreador, onde

todos os átomos do elemento desejado são radioativos.

Pode-se alcançar essa condição, escolhendo-se

outras reações, como as reações (n,p) ou (n,a), onde acontece

uma transmutação. No processo (n,p) o número atômico é reduzi-

do em uma unidade, devido a emissão de um proton e no processo

(n,o) o número atômico é reduzido em duas unidades devido à e-

missão de dois prõtons.

Devemos lembrar que não existe .barreira coulom-

biana para o nêutron nas reações(n,p) e (n,o), mas essa barrei^

ra existe para os protons e partículas alfa. No caso dessas r£

ações, ao contrário das reações (n,y), os neutrons incidentes

devem ter energias maiores, suficientes para permitir que as

partículas carregadas transponham a barreira coulombiana.

As reações (n,p) e (n.oQ são mais prováveis na

região de elementos de números atômicos mais baixos, onde a

barreira coulombiana não é muito alta. Com o aumento do número

atôrairo, a altura da barreira também aumenta e as reações tor-

nam-se menos prováveis.

No presente trabalho será feito um estudo so-
59bre a produção, de Fe a partir de uma reação (n,p).



77.

III.1.5 - Recuperação de Produtos de Fissão

235 233

A fissão do "•'u (ou eventualmente do U ou

Pu) dá origem a vários radionuclídeos, cobrindo uma faixa

de massas atômicas (A) entre 72 a 162 e apresentando máximos

de rendimento em torno de As95 e A=139, para neutrons térmi -

COS.

A reação (n,f) requer preferencialmente, como

qualquer reação nuclear, um alto fluxo de neutrons. Conside-
99

rando a produção de Mo, por exemplo, seu rendimento total

na fissão do U é de 61 (valor médio). A seção de choque de

fissão do U é 577b e, consequentemente, a seção de choque

efetiva para a reação 235U(n,f)99Mo e 34,8b (3).

Independente da intensidade do fluxo, seria de

sejãvel usar urânio enriquecido em U como alvo. Entretanto,

considernado-se a atual realidade nacional, os custos do urâ-

nio enriquecido tornam-se proibitivos. Há de se levar em con-

ta, ainda, os problemas de aquisição, impostos através de a-

cordos internacionais.

Através da reação de fissão nuclear é possível

produzir-se radionuclídeos úteis à medicina, como I, kr,
133 99 99m_

Xe e Mo, utilizado na preparação de geradores de Tc.

A separação dos elementos obtidos por fissão é

mais difícil, na medida em que, muitas vezes, formam-se vá -

rios isotopos do mesmo elemento, como ocorre na separação do

I, em presença de iodo estável e I.principakicnte^ .Além

disso, o processamento apôs a irradiação, assim como os equi-
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pamentos utilizados são mais complexos e o problema da dispôsj_

ção de rejeitos radioativos é substancialmente aumentado. Deve
239mos considerar também a presença de Pu, produzido a partir

238de U. Apesar das quantidades produzidas em um programa de;
239radioisótcpos serem muito pequenas para a finalidade, o Pu

além de ser um radioisõtopo altamente tóxico, é matéria prima

utilizada em bombas atônicas e acarreta problemas do ponto de

vista de segurança.
99Em alguns casos, contudo, a produção de Mo a

partir da reação de fissão é recomendável, tendo em vista as

altas atividades específicas alcançadas, fato desejável, por £

xemplo, na preparação de geradores de Mo/ "hfc.

II1.1.6 - Reações Induzidas por Partículas Carregadas

Inicialmente.»as reações nucleares induzidas por

partículas carregadas foram utilizadas somente para produção

de isõtopos em aceleradores.

0 principal tipo de acelerador usado na produ -

ção de radioisotopos é o cíclotron. No centro de cíclotron e-

xiste uma fonte de íons onde moléculas de deutério são bombar-

deadas por elétrons de energia suficientemente alta para for-

mar íons positivos através de colisões. Para a aceleração dos

íons formados emprega-se uma diferença de potencial relativa -

mente modesta, através da qual os íons, no entanto, passam um

certo número de vezes. Para que os ions possam atravessar vã -

rias vezes a mesma região de diferença de potencial, suas tra-
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jetõrias são encurvadas por meio de um campo magnético> '.

As reações mais importantes conseguidas com o

uso de aceleradores são induzidas por protons, deuterons e

partículas alfa. Ao contrário dos radioisõtopos obtidos . em

reatores, que possuem excesso de neutrons e decaem por emis -

são de partículas 3~, os radionuclídeos obtidos em cíclotrons

são, em grande parte, deficientes em neutrons, decaindo por £

missão de positrons ou captura eletrônica.

Em geral, os aspectos econômicos limitam o nú-

mero de casos onde e vantajoso produzir radioisõtopos de um

elemento utilizando-se aceleradores. Mesmo quando se dispõe de

cíclotrons ou outros aceleradores adequados, só* se justifica a

produção de isõtopos por tal processo se o radiosotopo do ele

mento produzido em reator apresenta propriedades nucleares

desfavoráveis para o propósito a que se destina ou se o radio

nuclídeo não pode ser produzido em reator.

Os radioisotpos produzidos em aceleradores são,

na maioria, provenientes de reações (d,p). Quando se utiliza

o mesmo elemento como alvo, os radionuclídeos produzidos tan-

to pela reação (d,p) como pela reação (n.Y) são os mesmos.Por ser

mais simples, a irradiação com neutrons é\ de um modo geral, a mais utiH

zada.

Os aceleradores podem ser usados também : como

fonte de neutrons.A reação (v,n), como as reações (n,Y) ou

(d,p) produz radionuclídeos isotôpicos com o alvo, isto ê, o

produto obtido não é livre de carreádor. Esta reação, entre -

tanto, resulta em iiõtopos que não são produzidos em reator e
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muitas vezes produzem isôtopos com propriedades nucleares mais

favoráveis que aqueles produzidos em reator.Mesmo assim, esse

método de produção de isôtopos não é usado comumente.

Os esforços em conseguir reações nucleares envojL

vendo partículas carregadas tais como p, d, t, a, usando o reji

tor nuclear são de origem relativamente recente. 0 objetivo

dessas investigações é produzir em reatores isôtopos que inici

almente so podiam ser obtidos em aceleradores de partículas.

A característica essencial dessas reações é que

as partículas carregadas de alta energia usadas para provocar

as reações nucleares produzindo os radioisõtopos em : questão

são formados no processo primário, induzidas por neutrons. As

reações secundárias podem ser obtidas através de partículas al_

fa de alta energia e tritons gerados em reações (n,a) e (n,t)

ou através de protons e dêuterons que são espalhados pela coH

são de neutrons compostos contendo H e D (por exemplo, modera-

dores) ou formados em reações (n,p) e (n,d). A primeira alter-

nativa é particularmente favorecida pela reação Li(n,t) He ,

com uma seção de choque de absorção para neutrons térmicos de

950b e gerando tritons de 2,7 MeV e partículas alfa de 2MeV.A-

tualmente.esse método é usado mais extensivamente apenas para
1 ft i fi 1 ft

a produção de F, baseado na reação 0(t,n) F, embora já

se conheça um número razoável de reações secundárias que se

prestam para a produção de radionuclídeos. 0 uso mais extensi-

vo do método mostra-se promissor para a produção de amostras

livres de carreadores ou isôtopos deficientes em neutrons. .
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III.1.7 - Sistemas Geradores

Foi descrita anteriormente a produção de radi£

isõtopos-em reatores e aceleradores de partículas. De um modo

geral, a produção utilizando esses meios ocorre em locais dis_

tantes de suas aplicações, o que representa uma desvantagem

com relação ao suprimento adequado de radioisótopos de vida

curta ou ultra-curta. Entretanto, alguns desses radioisótopos

podem ser convenientemente supridos pela utilização de um sis_

tema secundário de produção, os geradores de radioisótopos

III.1.7.1 - Princípio de Funcionamento

Um gerador de radioisótopos éum sistema com -

posto por dois radionuclideos, um dos quais tem meia-vida mais

longa (designado "pai") que gera, por decaimento radioativo ,

um outro radionuclídeo de meia-vida mais curta (chamado "fi-

lho"). Os dois radionuclideos constituem um par em equilí -

brio radioativo; a atividade do sistema decresce com a meia

vida do pai. 0 princípio consiste em separar o filho. Um sis-

tema desse tipo permite utilizar um radioisotopo de meia-vida

muito curta em localidades afastadas dos centros produtores.

A Figura III.3 mostra um esquema ideal da rela

ção pai-filho.
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PAI

1
1
i
i
•
•

Tl/2 longa

í"*.r, EC *'

Transmutação

FILHO
(metaestável)

1 i

i
• |

•

Tl/2

y

Transição

curtax

isomêrica

ISOTOPO
ESTÁVEL

Figura II1.3 - Esquema ideal da relação pai-filho

O radioisõtopo pai pode ser produzido tanto em

reatores quanto em aceleradores de partículas e deve ter meia

vida longa em relação ao filho, decaindo por emissão de parti

cuias. 0 decaimento do pai resulta em uma mudança na carga nu

clear, permitindo uma separação entre os dois. 0 filho deve

decair com uma meia-vida curta, por transição isomêrica com
(231

emissão de raios gama .

0 produto de decaimento do filho deve ser, de

preferência, estável; ser for radioativo, sua meia-vida físi-

ca deve ser extremamente longa, de vários anos ou mais, pois

a atividade relativa é inversamente proporcional ã meia-vida.

Para uma dose inicial, por exemplo,, de lOmCi de Tc(Tj/2 "

6 horas) a atividade devida ao seu produto de decaimento
9 9Tc(T 1 / 2 - 2,15xlO

5 anos) será de apenas 2,74xlO"5nCi , (21)

muito pequenn c sem conseqüência pura as considerações, sobre

dose. de irradiação.
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A relação entre os radioisõtopos pai e filho po-
Í241

de ser definida matematicamentev . Considerando Nĵ  e N2 como re-

presentando o número de átomos do pai e do f i lho , respectiva-;

mente, presentes em um tempo t qualquer e N̂  e N2 como o nume

ro desses átomos presentes no tempo t=0, temos:

Nl ' N í e " A l t (Eq.III.10)

dN,
= ->,N, . (Eq.III.ll)

dt

dN
— - • x i N i - M , (Eq.III.12)
dt X X Z L

onde ,̂ * constante de desintegração do pai

*2 " constante de desintegração do filho

Substituindo o valor de H\ dado pela equação

III.10 na equação III.12

d N2

~dT " \ N Í e"Alt " V*2 (Eq.III.13)

A solução dessa equação diferencial para N2 em

função do tempo é:

N 2 - ^ 2

2" 1

(Eq.III.14)
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Para o caso especial onde inicialmente sõ estão

presentes os átomos do pai, isto é, N2 • 0 em t=0, o ultimo

termo da Eq.II1.14 ê zero.

i- N? Ce" V - e" ^N = - ^ N l ° (e"V- e "21) (Eq.III.15)
A2 \

No caso limite, no qual a me ia-vida do pai é*

muitas vezes maior que a meia-vida do filho (por um fator de

cerca de 10 ) diz-se que o sistema está era equilibrio "secu -

lar".

Quando a meia vida do pai e maior que a do fi-

lho ( K K K) » mas Por um fator muito menor (cerca de 10 vezes)

os radioisotopos atingem o equilíbrio "transitório" depois de

um certo intervalo de tempo t. Quando t torna-se grande, e~ 2

torna-se desprezível comparado com e" 1 e o termo e" 2 aP r o"

xima-se de zero. De acordo com a equação II1.15 teremos:

X .
N2 - — ^ — H\ e" 1* (Eq.III.16)

Y Xl

ou, rearranjando os termos conforme a Eq.lH.lO

(Eq.III.17)

Quando o equilíbrio transitório e estabelecido,

tanto a atividade do pai quanto a do filho decrescem em taxas

iguais, sendo que essa taxa é dependente apenas da meia-vida

do pai.

O tempo necessário para que os radioisotopos ai,
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cancea o equilíbrio, denoainado teapo de equilíbrio (t ) é ex

presso por

eq
(Eq.III.18)

A figura III.4 apresenta uma curva de equilí -

brio do par Mo- "Tc. NO teapo t«0, quando o pai está puro

(separado do filho) ele se desintegra, produzindo o filho.

24 48 72 96

Figura II1.4 - Curva de equilíbrio do par 99Mo/99mTc

No equilíbrio, a atividade do filho passa por

um máximo. A partir desse instante, a atividade do sistema de*

cresce com meia-vida do pai. Se o filho for quimicamente sepa-

rado, decairá com sua própria meia-vida.

No gerador, o pai se desintegra novamente pro-
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duzindo o filho; o equilibrio é alcançado e o filho separado.

0 processo é repetitivo e o número de separações possíveis d£

pende apenas da meia-vida do pai. A freqüência com que o fi -

lho pode ser separado depende da velocidade em que se estabe-

lece o equilibrio radioativo de acordo com a Eq.III.18.

II1.1.7.2 - Requisitos para um gerador

Um sistema gerador de uso rotineiro precisa ser

simples, conveniente e rãpido de operar, além de reunir ca -

racterísticas físicas e químicas adequadas às aplicações medi_

cas.

0 nuclídeo filho deve possuir as qualidades de

um radiofármaco. Para diagnostico, o radioisotopo escolhido

deve, em primeiro lugar, ser adaptado às funções fisiológicas

em estudo. A escolha depende também de outros parâmetros como

meia-vida curta (entre 1 e 24 horas), alta atividade específi

ca, além do tipo e da energia da radiação emitida. Se possível,

deve ser emissor gama puro jã que as partículas beta são ab -

sorvidas pelos tecidos contribuindo para aumentar a dose de ir

radiação sem fornecer informações.

Com o melhoramento dw. aparelhos de detecção,os

radioisõtopos emissores de raios gama de baixa, energia foram

muito valorizados porque reduzem a exposição à radiação, com a

vantagem de simplificarem a blindagem e a colimação do detetor.

Entretanto, a energia não deve ser demasiadamente baixa pois

• absorção nos tecidos seria alta e os pulsos não atingiriam o
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detetor. A energia mais adequada para o exame de órgãos inter
(3)

nos é da ordem de 100 a 200 KeV

Os requisitos para o radioisótopo pai são a fá

cil produção, de preferência em reatores, e uma meia-vida lon

ga com relação ao filho.

Para ser pratico, o gerador deve fornecer um

produto de pureza elevada com relação ã contaminaníes radioa-

tivos e estáveis, durante a vrda do gerador e após separações

sucessivas. O produto deve estar em uma forma química adequa-

da par» uso .exigindo um mínimo de tratamento, ou processamento

poste* «r .O rendimento deve ser máximo, com um pequeno volu-

me ft v i do produto. As condições em relação à blindagem e em

bala yrm devem ser tão eficientes e econômicas quanto possível.

Vários processos químicos têm sido utilizados

pa.v. a separação pai-filho, como precipitação e filtração,de£

tilição, cromatografia, extração por solvente e volatilização.

A s mplicidade da cromatografia de troca iônica torna-a o mé-

todo ideal de separação e o mais usado atualmente.

II1.1.7.3 - Descrição de um gerador

Existem dois tipos de gerador, o sistema "aber

to", assim chamado porque suas suas extremidades são abertas,

não sendo estéril, e o sistema "fechado", um gerador estéril

com as duas extremidades fechadas.

UM gerador consiste basicamente de uma pequena
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coluna cilíndrica de vidro ou plástico contendo Material cro-

matogrãfico de troca iônica onde o radioisõtopo pai é adsorvi

do. A parte inferior da coluna é protegida por una placa de

vidro sinterizado e a parte superior coberta por una mecha de

lã de vidro.

0 meio de troca iônica inclui resinas de troca

aniônica ou catiônica, alumina e outros trocadores de íons i-

norgãnicos . A quantidade de material usado vai depender da ca

pacidade de adsorção referente ao radioisõtopo pai e à quanti

dade dele que será fixada. Naturalmente,. o uso mais favorável

é aquele no qual o pai é livre de carreador.

Con o decaimento do pai na coluna, a atividade

do filho cresce; o equilíbrio transitório 'é alcançado após a-

proximadamente quatro meias-vidas do filho. 0 filho é retira

do da coluna por eluiçâo, isto é, pela passagem de uma aliquo

ta de um solvente adequado através da coluna. Os solventes e-

luidores variam de soluções ácidas a levemente alcalinas, de-

pendendo do sistema. 0 filho eluído é livre de <:arreador, ao

contrário da maioria dos radioisotopos produzidos em reator.0

sistema gerador fechado tem as mesmas características do sis-

tema aberto mas sua operação é diferente* A esterilização po-

de ser alcançada tanto por autoclavagem do sistema como um todo

ou montando o gerador sob condições assépticas, uando materi-

ais pré-esterilizados e livres de pirogênio'^). ijm nctoüo sim

pies de separação consiste em eluir diretamente por meio de

uma seringa, deixando que a solução flua através da agulha em
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um frasco esterilizado e prc-evacuado.

0 equipamento total deve estar contido em una

embalagem compacta blindada, com acesso somente ao terminal co

letor. A figura III.5 mostra o esquema de um gerador estéril.

filtro
millipore

blindagem
de

chunbo

Figura III.5 - Representação esquemática de um gerador
estéril.
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De todos os radioisotopos produzidos por gera-
— 99B

dores, o de maior importância na medicina nuclear e o Tc,

seguido pelo In. A produção desses radioisotopos, incluí-

dos no estudo que ora se faz, será discutida em maiores deta-

lhes nas próximas seções.

III.2 - Irradiação e Processamento

III.2.1 - Considerações sobre o reator de referência

Na produção de radioisotopos, o procedimento

de irradiação é de rrande importância na determinação da qua-

lidade do produto obtido. Dentre os parâmetros envolvidos, al_

guns como atividade específica e radioisotopos contaminantes

são dependentes do fluxo de neutrons disponível; assim, a di£

tribuição do fluxo de neutrons no reator a ser utilizado deve

ser examinada.

0 presente trabalho foi motivado pela Pesquisa

Tarefa "Estudo Preliminar de um Reator de Pesquisa", desenvoJL

vida noDEN-UFMG conforme os objetivos e diretrizes fixados pe

Ia CNEN. Um desses objetivos é incentivar o uso de radioisóto

pos mediante a instalação do reator.

0 reator considerado mais indicado às finalid^

des propostas ê o reator a H2O-UO2 -(enriquecido a 3,21), devi_

do ao menor custo direto por unidade de fluxo de neutrons tfr

micos, melhores condições de visibilidade e de acesso ao nu -

cleo, maior flexibilidade para arranjos experimentais de car-

regamento do núcleo e utilização de combustível semelhante ao
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de i» reator PWR(4).

Os valores médios e máximos do fluxo de nêu -

trons térmicos e rápidos para o reator a H2O-UO2 a uma potên-

cia de 4MW foram calculadas como sendo:

• term, max « l.OxlO14 n.cm"2.^"1

• rap, max • 3,0x10 n.cm" .s

• term, refletor • 2,0x10 n.cm .s"1

A irradiação de amostras com grandes massas em

uma única cápsula de irradiação não é recomendável pois não

se obtém assim alta atividade específica,característica neces_

sária para a maioria das aplicações clinicas do radioisôtopos.

0 reator foi planejado para colocação de duas

amostras na região central e sessenta amostras no - refletor

com massas de substâncias alvo que não causem perturbações,co

mo alta absorção de neutrons na região central do reator e e-

feito de auto-blindagem.

Os cálculos de atividade produzida foram basea

dos em um esquema de operação do reator de 5 campanhas anuais

dei.200 horas continuas por campanha, num total de 6000 horas

por ano.
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III.2.2 - Substâncias alvo

Em geral, a substância alvo mais adequada para

uma reação nuclear e selecionada após estabelecer-se os proce-

dimentos de irradiação e processamento. Entretanto, é possível

estabelecer um procedimento de irradiação, considerando-se o

comportamento de um determinado alvo, quando sua escolha ê li-

mitada ou quando se é forçado a usar outro que não o alvo ide-

al.

Na seleção do alvo para uma dada operação de

produção devem ser avaliados os seguintes aspectos:

- facilidade de obtenção do alvo

- ocorrência de mudanças físicas ou químicas durante

a irradiação

- quantidade do nuclídeo. alvo presente por unidade de

volume da amostra

- possibilidade de manipulação, antes da irradiação ,

sem precauções especiais

- pureza química

- produção de radioisótopos contaminantes.

Os estados metálicos ou elementares e os õxidos

de muitos elementos são, em geral, termicamente estáveis e os

carbonatos têm uma estabilidade razoável. Portanto, essas subs

tâncias devem ser consideradas em primeiro lugar. Outro aspec-

to a ser considerado ê a radiólise sofrida pelo alvo durante

t irradiação. Os compostos orgânicos,na maioria das vezes, são
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•ais sujeitos à radiólise do que os compostos inorgânicos.

Antes da irradiação, deve-se fazer ia levanta-

mento de todas as reações nulceares possíveis de ocorrer com

a substância alvo, não só a radioatividade introduzida por ia

purezas mas também devida a outros elementos contidos na amo±

tra. Quando não se dispuser de material suficientemente puro

é necessário uma purificação antes da irradiação.

0 uso de isôtopos enriquecidos como alvo favo-

rece o aumento da atividade especifica.de produto e permite a

produção de radioisotopos com uma pureza radioquímica maior

que a possível com alvos em abundância isotópiça natural, uma

vez que, sendo um isõtopo enriquecido os outros são diminui -

dos. Os isôtopos enriquecidos, coatudo, não são isentos de

problemas. Seu custo geralmente é elevado e tratando-se de produ

to importado não há garantias quanto a um suprimento regular.

Algumas das reações induzidas por neutrons re-

sultam em transmutação. Isso é de considerável significado,já

que torna possível a produção de material livre de carreador.

Por isso, algumas vezes, é preferível utilizar uma reação .de

transmutação mesmo que a reação (n,y)t mais econômicas, seja

possível(26).
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III.2.3 - Produção de 51Cr

0 Cr pode ser produzido em reator a partir de

cromo enriquecido em Cr, irradiado em um alto fluxo de nêu -

trons (no mínimo 10 n.cm s ) ou através do efeito Szilard-

Chalmers, irradiando-se compostos adequados de cromo, contendo

Cr em abundância isotópica natural. Alternativamente, o Cr

pode ser produzido em aceleradores, utilizando-se vanádio como

alvo e dêuterons como partículas bombardeadoras. 0 quadro

III.2 relaciona as reações de produção de Cr bem como .- as

possíveis reações contaminantes.

A utilização do processo Szilard-Chalmers torna.

se mais adequada quando não se dispõe-facilmente de Cr enriqueci

do ou a irradiação em reatores de alto fluxo de neutrons não

é possível.

Neste processo utilizam-se cromãto de potássio

ou outros compostos de cromo hexavalente (cromato de amônia ,

bicromato de amônia ou bicromato de potássio) como alvo. Apôs

a irradiação com neutrons, o alvo é dissolvido em água e os £

tomos de Cr se distribuem em trivalentes (átomos de recuo)e

hexavalentes. A porcentagem de Cr em cada um desses estados

depende das condições de irradiação. A temperaturas de irradi^

ação baixas o rendimento do Cr no'estado trivalente é maior

(recozimento térmico menor).

Também para o processo Szilard-Chalmers podem

ser usados complexos de cromo como alvo, geralmente em condi-

ções dinâmicas, envolvendo separação química enquanto o alvo



95.

está sendo irradiado. No método dinâmico, o Ion complexo de

cromo é retido numa resina de troca iônica, durante a irradia-

ção. Um eluente apropriado separa continuamente os produtos de

recuo do material alvo imediatamente apôs a sua produção. Na

irradiação dinâmica a recombinação é mais baixa e portanto, os

fatores de enriquecimento mais altos.

Pelos dados apresentados no quadro III.2, fica

evidenciado que das reações de produção de Cr em reator, a

reação (n,Y) é, de fato, a que reúne as melhores característi-

cas para a produção de uma atividade específica mais alta. Mes_

mo com uma abundância isotõpica natural baixa, sua seção de cho

que é muito mais elevada (da ordem de 2x10 vezes maior)do que

para a reação (n,Y), que além disso requer fluxo de neutrons

rápidos.
54 55A reação contaminante Cr(n,y) Cr, (supondo-

_se que o alvo sô contenha o elemento cromo) não requer maiores

considerações pois a meia-vida do radioisõtopo formado é muito

curta (aproximadamente 10 vezes menor) em relação a meia-vida

do Cr. A existência de outras reações contaminantes depend£

rã do alvo a ser utilizado.

Esquemas de Irradiação

Dos diversos procedimentos de irradiação e pro*

cessamento pós-irradiação encontrados na literatura, foram se-

lecionados apenas os que usam o efeito Szilard-Chalmcrs e Cr

em abundância isotõpica natural. Procurou-se também maior seme

lhança entre as condições de irradiação relatadas e as condi -
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ções de irradiação propostas para o reator H2O-UO2*

0 procedimento adotado no lEA(IPEN), São Paulo

^ ' , emprega 30g de cromato de potássio irradiado sob um flu-

12 -2 -1
xo de 5x10 n.cm s por um tempo de 48 horas e a atividade

obtida, após um tempo de resfriamento de 3 dias (para permi -

42
tir o decaimento do K, T j ^ * 1 2 . * horas) e do processamento

químico ê de aproximadamente 70mCi, com atividade específica

em torno de 10 a 20 mCi/mgCr.

No "Institute of Physics with Nuclear Research

Centre" - Bulgaria, utiliza-se de 10 a 15g de cromato de po -

IX 7 1

tassio irradiado sob um fluxo de 2x10 n.cm s durante 20

horas e um tempo de resfriamento de 7 dias. A atividade espe

cífica obtida ê de 20 mCi/mgCr.

No "Institute of Nuclear Science" - Taiwain,

China, a massa de cromato de potássio usada como alvo é de
12 —2 -1

50g; o fluxo de neutrons ê de 2x10 n.cm s e o tempo de ir

radiação é de 60 horas. 0 tempo de resfriamento, bem como o

total da atividade obtida ao final do processamento não são

informados. A atividade específica é de 20mCi/mgCr.

0 esquema de irradiação do "Centre d'etudes Nu

cleaires de Saclay", França, utiliza de 13 a 40g de . cromato

de potássio, irradiado sob um fluxo de 10 n.cm s por 5 se

nanas. Novamente não há referências ao tempo de resfriamento.

0 rendimento, após, uma semana de irradiação é de 800mCi, com

uma atividade específica de 20 a 2 00 mCi/mgCr.

Em "Central Institute for Physics" - Hungria,a

•assa de cromato de potássio irradiado é variável, conforme a
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13 -2 -1demanda. O fluxo ê de 2x10 n.c» s e o tempo de irradiação

é de 10 horas. Obtém-se uma atividade específica de 10 a ....

20mCi/mgCr.

Na India, no "Bhabha Atomic Research Centre",

emprega-se 60g de cromato de potássio irradiado sob um fluxo
12 -2 -1

de 1,3x10 n.cm s , por uma semana, obtendo-se uma ativida-

de específica de 10 a 200 mCi/mgCr.

No "Institute for Atõmenergi" - Noruega,são

irradiados 30g de cromato de potássio, durante 20 dias, sob
12 -2 -1um fluxo de 10 n.cm s , tomando-se o cuidado de não deixar

a temperatura de irradiação exceder 60°C. A atividade especí-

fica alcançada é maior que lOmCi/mgCr.

Finalmente, na "Junta de Energia Nuclear" - Es

panha, emprega-se 40g de cromato de potássio irradiado por um
11 7 1

tempo de 136 horas sob um fluxo de 5x10 n.cm" s . 0 rendi -

mento é de aproximadamente 70mCi e a atividade específica vai

de 10 a lOOmCi/mgCr.

As variações encontradas nos procedimentos de

irradiação adotados nos diversos centros produtores referem -

se, portanto, a massa de alvo irradiada, ao fluxo de neutrons

e aos tempos de irradiação e resfriamento. Infelizmente, a majL

oria dos esquemas descritos não traz informações sobre a ati-

vidade obtida apôs o processamento ç torna-se difícil extrapo

lar esses valores, já que dependem do método empregado para a

separação do cromo trivalente (radioativo) do crorno hexavalen

te.

A importação de S1Cr em 1980 foi de 25,25 mCi,
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atividade que pode ser facilmente produzida. Adotando-se esque

mas semelhantes aos centros húngaro e búlgaro, que utilizam um

fluxo de neutrons de 2x10 n.cm" s (correspondente ao fluxo

no refletor do reator H^O-UO?) para irradiar de 10 a 15g de

cromato de potássio, por tempo de 10 a 20 horas, obteríamos u-

ma atividade de cerca de 50mCi.

II1.2.4 - Produção de Fe

59A produção de Fe pode ser feita baseada na
58 59 5^ 59

reação Fe(n,Y> Fe, na reação 'Co(n.p) Fe ou ainda na rea-

ção Ni(n,o) Fe. Esta última levaria a uma atividade especí-

fica muito pequena, .devido a baixa abundância isotópica e bai-

xa seção de choque do alvo, não despertando, portanto, maiores

considerações. 0 quadro III.3 relaciona as reações de produção
59de Fe e suas reações contaminantes

59No caso da produção de Fe a partir da reação

(n,Y) obtém-se melhores resultados com alvo enriquecido •; e.n
58 - 55

Fe (entre 60 e 871), ja que a produção de Fe, quando se utî

lizam alvos não enriquecidos, é favorecida tanto pela abundân-

cia isotópica quanto pela seção de choque.

No processamento quínico, o alvo enriquecido (5

xido férrico) irradiado é simplesmente disssolvido em ácido

clorídrico. A principal impureza radioativa ê o Mn (QuadroIII.3), embora seu teor decresça com o aumento do enriquecimen

to
60.

5 8 «•
to d.» Fe no alvo. Quando o alvo é impuro encontra-se também

Co. Essas duas impurezas podem ser removidas pela extração
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de Fe em éter diclorometílico de uma solução de ácido clorí

drico 12N; posteriormente o ferro é extraído com uma solução

de ácido clorídrico diluída. São citados outros solventes pa-

ra a extração de Fe: éter dietílico, éter diisopropílico e

tributil-fosfato em benzeno. 0 Mn pode ser separado também

por precipitação ou em uma coluna de troca iônica, onde o fer

ro é adsorvido e o manganês é eluído^ '.

Quando o fluxo de neutrons disponível é baixo,

pequenas quantidades de Fe podem ser preparadas através do

processo Szilard-Chalmers utilizando complexos férricos ou

compostos ferrosos como alvo. Após a irradiação uma parte da

atividade do Fe estará presente em forma química distinta

do pai. 0 rendimentos do efeito Szilard-Chalmers depende das

condições de irradiação, especialmente da duração e da tempe-

ratura. A atividade específica obtida pode ser diminuída pela

decomposição do alvo por irradiação. Sempre que o processo

Sz]

59,

Szilard-Chalmers é empregado, obtem-se uma mistura de Fe e

Fe.

A produção de Fe a partir de Co tem a des-

vantagem de produzir simultaneamente Co e traz problemas de

manuseio. 0 alvo irradiado (cobalto metálico ou compostos de

cobalto) geralmente é dissolvido em ácido clorídrico. Após a

dissolução é feita a separação de quantidades muito pequenas

ée ferro e grandes quantidades de cobalto empregando-se o mé-
59 59

todo de extração de Fe com xileno ou a separação de Fe em
resina de troca iônica ou ainda precipitação de Fe.
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Esquema de Irradiação

Diversos centros produtores empregam a reação

58 59 58

Fe(n,y) Fe, com Fe enriquecido como alvo, dentre eles o

"Atomic Energy of Canada, Ltd.", "Bhabha Atomic Research Cen -

tre" (índia), "Atomic Energy Commission, Research Establisraent

Riso" (Dinamarca). "Radiochemical Centre" (Inglaterra) e "Oak

Ridge" (EUA).

Em todos, o fluxo de neutrons é elevado, da or-
13 -2 -1 14 -2 -1

dem de 10 n.cm s para o centro indiano e de 10 n.cm s
para os demais. 0 fluxo máximo do reator H^O-UO, é de 1.0x10

- 2 — 1 ' •»

n.cm s , na região central. Entretanto, nessa região so exis

tem duas posições para irradiação, que podem ser melhor empr£

gadas para a irradiação de outros isótopos que também requerem

o mais alto fluxo de neutrons possível e que apresentam uma de_

manda muito maior.

A atividade importada em 1980 - 12mCi (Quadro

1.2) poderia ser produzida em um esquema semelhante ao adotado

pelo "Radiochemical Centre", irradiando-se lOmg de alvo enri -
58 13

quecido a 801 em Fe, sob um fluxo de 2,0x10 (refletor) por

um tempo de 20 dias, obtendo-se posteriormente uma solução iso

tônica de citrato de ferro de concentração da ordem de 30mCi /

ml e atividade específica entre 1 e.10 mCi/mgFe, com menos

que li de Fe e menos que 0,051 de Co.
59

Optando-se pela produção de Fe a partir da re
59 59 59

ação Co(n.p) Fe, tem-se a vantagem da obtenção de Fe li-

vre de carreador e o tempo de irradiação é mais curto. Em con
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trapartida, a atividade produzida é menor e o processamento

químico pós-irradiação mais complexo.

Infelizmente, os centros produtores que empre-

gam cobalto como alvo não informam o total da atividade obti-

da, que depende notadamente do tipo do reator.

III.2.5 - Produção de 197Hg e 203Hg

Os qaadros II1.4 a II1.5 mostram as reações de

produção e as reações contaminantes para os radioisõtopos
107 20^
x*'Hg e Hg, respectivamente.

197 - -

A produção de Hg e baseada na reação (n,y).

Oxido de mercúrio em abundância isotopica natural ou enrique-

cido em Hg ê usado como alvo. 0 alvo é irradiado em ampo -

Ias de quartzo; a utilização de cápsulas externas de alumínio

deve ser evitada pois o mercúrio metálico formado durante a

irradiação de oxido de mercúrio é suficiente para provocar u-

ma reação muito rápida com o alumínio.

0 alvo irradiado ê simplesmente dissolvido em

ácido clorídrico, nítrico ou acético, diluídos. A solução é

diluída, neutralizada e filtrada, se necessário.

A produção de Hg é também baseada principal

mente na reação (n,y). Quando o fluxo de neutrons disponível

i baixo, torna-se vantajoso lançar mão do efeito Szilard-

Chalmers. Os alvos utilizados são o oxido de mercúrio e com -

postos orgânicos de mercúrio. Utilizando-se oxido de mercúrio,

a amostra deve ser irradiada em ampo Ias de quartzo e as mesmas
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recomendações feitas para a irradiação de oxido de mercúrio pa
197ra a obtenção de Hg devem ser observadas.

Quando o oxido de mercúrio é empregado como al-

vo, a amostra irradiada e armazenada de 2 a 4 semanas para per
197mitir o decaimento de Hg, de vida curta. Em seguida, o alvo

irradiado é simplesmente dissolvido em ácido clorídrico diluí-

do, ãcido nítrico ou ácido acético, na maioria das vezes sob

aquecimento brando. A solução é filtrada ou evaporada e o resjí

duo, constituído de mercúrio metálico (formado durante a irradi_

ação) e compostos mercurosos (originários de reações entre o

mercúrio metálico formado e íons de mercúrio) pode ser dissol-

vido em ãcido nítrico concentrado. 0 oxido mercúrico é precip^

tado dessa solução pela adição de hidróxido de sódio; o preci-

pitado ê lavado com água e então dissolvido em ácido apropria-

do.

Utilizando-se compostos orgânicos de mercúrio

como alvo, uma parte da atividade do Hg estará presente, a-

pós a irradiação, em forma química separãvel do alvo. 0 rendi-

mento do efeito Szilard-Chalmers depende das condições de irra

diação, especialmente da temperatura (recozimento térmico) e

da dose total de radiação ionizante (recozimento por irradia -

çio). 0 fator de enriquecimento é notadamente diminuído pela

reação muito rápida de troca isotópica do mercúrio. Os proces-

sos de produção utilizando o efeito Szilard-Chalmers fornecem

uma mistura de isótopos de mercúrio.
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Esquemas de Irradiação

Do ponto de vista médico já foram analisadas as
197vantagens da uti l ização do " Hg, relacionadas com sua meia-vi

da mais curta, ausência de emissão beta e emissão gama de ener

gia mais baixa, no lugar de Hg.
- 197

Do ponto de vista técnico, a produção de Hg

parece também uma opção conveniente, pela meia-vida mais curta

(65 horas contra 47 dias para Hg) e maior atividade especí-

f ica de saturação (3.600mCi/g contra 1.220 mCi/g sob fluxo de

1013n.cm"2s"1).
196

A abundância isotópica do Hg é bem mais baixa que a
202 .»

do Hg mas a seção de choque do primeiro é muitíssimo mais alta que a do
último.(Quadros III.4 e III .5) . Os tempos de irradiação citados na litera-

197 203.
tura variam de 24 a 72 horas para o Hge 12 dias a 23 meses para o Tig,

Examinaremos em primeiro lugar a produção de
197

Hg. De acordo com o esquema empregado no "Institute of Iso-

topes of the Hungarian Academy of Science" o oxido mercúrico é
13 -2 -1irradiado sob um fluxo de 2x10 n.cm s , durante 72 horas.

Obtém-se, após o processamento químico, uma solução de
197

HgClj, isotonica, estéril e livre de pirogenio, com uma at±

vidade específica de 500 a lOOOmCi/gHg.

Adotando-se o esquema acima, com o alvo ocupan-

do uma posição no refletor (fluxo de neutrons * 2,0x10 n.cm"*sj

obteríamos uma solução final cuja atividade específica situ

ar-se-ia dentro da mesma faixa, ou seja, de 500 a 1000 mCi/gHg.
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203
Para a obtenção de Hg, o tempo de irradiação

ê bem mais longo, além de ser necessário um tempo de resfriamen

to para permitir o decaimento de ijg e Hg, formados duran

te a irradiação.

No centro húngaro, irradia-se HgOsob um fluxode

13 -2 -1
2x10 n.cm s durante 12 dias, produzindo-se uma atividade

específica de 50 a 100 mCi/gHg. Nas mesmas condições de irradi^

ação, a produção no reator f^O-UO, seria da mesma ordem.

No esquema adotado pelo "Institute for Atomenergi"

da Noruega, o oxido.mercúrico é irradiado por 3 meses sob um

fluxo de 2x10 n.cm s e estocado durante 1 mes para o decai

mento de 197mHg e 1 9 7Hg. Obtem-se uma atividade específica de

300mCi/gHg.

Em termos de atividade específica produzida, o

esquema do centro norueguês é mais vantajoso. Entretanto, seu

tempo de irradiação ê bastante longo.

Em 1980 (Quadro 1.2) a atividade importada de

Hg foi de 120 mCi, que pode ser produzida no reator H2O-ID2

adotando-se um dos esquemas acima.

. Optando-se pelo esquema do "Institute of Isoto-

197
pe of the Hungarian Academy of Science" para produção de Hg

uma amostra de 300mg de HgO ocupando uma posição no refletor

203por 72 horas produz cerca de ISO mCi. Para a produção de Hg

a mesma atividade seria alcançada pela irradiação de 3g de HgO

ocupando uma posição do refletor por um tempo de 290 horas.

Com o esquema de irradiação do "Institut for
203

Atomenergi" a atividade de 150mCi de Hg pode ser produzida
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com a irradiação de 0,5g HgO i>o refletor, por um período de

2.160 horas.

III.2.6 - Produção de

A produção de I em reator é baseada na rea -

ção 124Xe(n,Y)125Xe, seguida do decaimento do 125Xe em 125I.As

demais reações de produção de I ocorrem em aceleradores. 0

125
quadro III.6 relaciona as reações de produção de I e as rea

ções contaminantes paralelas.

Durante a produção de I em Teator, forma-se

uma quantidade substancial de I devido à seção de choque r£

lativamente alta do 125I(1180b). 0 fato de que o 124Xe ê pri -

meiramente ativado a . Xe e esse último decai para I torna

possível eliminar a formação de I em grande extensão; pela

ativação de uma grande quantidade de xenônio em um curto espa-

ço de tempo. Sob essas circunstâncias, a formação de I ê

mantida abaixo de 21 da atividade total de 1 2 s i ^ ) . A Figura

III
124
III.6 mostra a reação de produção de I pela irradiação de

Xe em abundância isotopica natural.

0 I nem sempre é fácil de ser produzido por

países com meios tecnológicos modestos. 0 motivo é que o alvo,

Xe, existe em abundância isotõpiça muito baixa, apenas de

0,11. Tal fato obriga a irradiação do gas xenônio a grandes

pressões, método geralmente oposto as normas de segurança dos

reatores.
124Una alternativa seria o uso de Xe enriqueci-
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do, que não se consegue facilmente no mercado e nem sempre com
~ 124

um alto fator de enriquecimento. Além disso, o preço de Xe
enriquecido é elevado, quase equivalendo-se ao preço de I. A

124 -
Xe enriquecido e também o produ -

tor de I e o Xe quase não tem outras aplicações a não ser

razão ê que o produtor de

tor de 1 2 5I e o 124Xe

a produção de 1 2 5 i C 1 ) .

124Xe (n,Y)
128b

125VXe

C E
16,8 h

125, (n.y)
1180b

C E
60,2 d

125

126Te

126Xe

te (estável)

Figura III.6 - Produção de 1 2 5I por irradiação de 1 2 4Xe

Para o procedimento de irradiação, o gas xenô-

nio (abundância isotôpica natural) é colocado em uma cápsula

de metal de paredes grossas (Zircaloy-2). 0 carregamento ê r£

alizado pelo congelamento do xenônio na cápsula por intermé -

dio de nitrogênio líquido. A pressão interna à temperatura do

reator atinge aproximadamente 130 atm.

Para o início do processamento químico, espera
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se alguns dias após a remoção da amostra ativada, permitindo

o decainento do I. Depois de baixar a temperatura com n i -

trogênio líquido, a válvula da cápsula de irradiação é aberta

e a cápsula é aquecida em um banho de gelo seco e acetona e o

xenônio e evaporado para a cápsula de armazenamento. 0 I

livre de carreador que permanece na cápsula de irradiação C é_

completamente removido com 3 lavagens com bissulfato de potás_

sio a 11 ajustado para um pH 7-8 com hidróxido de potássio.As

pequenas quantidades de Cs produzidas a partir do Xe

são removidas passando-se a solução de bissulfato contendo o

I através de uma pequena coluna de troca iônica (DOWEX-50).

Pode-se usar também, como método de preparação de I livre

125
de carreador, extração do x " i com tetracloreto de carbono e

remoção da fase orgânica com bissulfato de sódio a pH»8^ ' .

Apesar de ser o gás xenônio um gás inerte, po-

de-se fabricar fluoretos de xenônio em estado solido, de fá -

cil irradiação e, posteriormente, separar o I sem contami-

nação dos isõtopos de flúor e de xenônio. Esse método apresen

ta a vantagem de permitir a irradiação- de grandes quantidades de xenô -

nio em volume reduzido, sem pressão, mas tem a desvantagem de

demandar uma instalação especial para a fabricação de flu£

retos de xenônio, sais que devem estar isolados de qualquer u-

midade, tanto durante a produção quanto em qualquer etapa de

sua utilização, devido ã decomposição .quase instantânea em

presença de umidade*1'.
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Esquema de Irradiação

0 esquema de produção adotado na "Atomic Energy

of Canada Ltd."'- ' consiste na irradiação de 20g de Xe natural,

em cápsulas de Zircaloy, sob 1» fluxo de 2,3x10 n.cm" s~ , du

rantes um período de 60 dias. A aaostra e amazenada durante

70 dias para reduzir a atividade do I a níveis aceitáveis.

Nessas condições, são produzidas 0,315 Ci de I por grama de

alvo irradiado. Apôs o processamento químico,obtem-se I li-

vre de carreador, como NaI em solução de Na2SO4, com uma con -

centração de 10mCi/ml.

Em "Oak Ridge Laboratory"*3* irradiam-se 3g de

Xe, por um período de 3 semanas sob um fluxo de neutrons de

2x10 n.csT s , obtendo-se ao final da irradiação 2 Ci de

Os dois esquemas citados usam fluxo de neutrons
14 -2 -1

de 10 n.cm s . No reator H2O-UO2 esse fluxo corresponde a

posição central local onde o xenônio deverá ser irradiado.

0 esquema usado em Oak Ridge mostra-se mais

adaptável as condições de operação do reator HjO-IK^. Adotan -

do-se esse esquema seriam produzidos em um ano de operação e

ao final do período de armazenamento destinado ao decaimento

de 1 2 6I, cerca de S.OOOmCi de 1 2 5I, livre de carreador. Essa

produção supera a demanda que tem 1980,foi de 3.169mCi, confor-

me os dados apresentados no quadro 1.2,
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111.2.7 - Produção de 113Sn/113"ln

113

paração de geradores de
113

Sn ê produzido principalnente para a pre-

113B In. O esquema de decaimento

Sn é apresentado na Figura II1.7

113

da

0,648

0,390

113
49

In

Figura II1.7 - Esquema de decaimento do 113Sn

0 índio metaestável ( mIn) decai para índio,

estável com meia vida de 1,7 horas e energia de 393KeV. A

meia vida de 115 dias do Sn torna o sistema bastante conve

niente, uma vez que requer poucas remessas durante o ano, ao

contrário do sistema Mo/ "Tc, que exige reposição semanal
(6)

113mIn é produto da captura eletrônica •' do
113

112
Sn, que por sua vez é obtido por irradiação do nuclídeo

Sn com neutrons térmicos num reator. A abundância isotópi-
112ca baixa do Sn no estanho natural, de ordem de 1\ do total.
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e sua seção de choque pequena para neutrons térmicos, da ordem

de 0,9 barns, faz com que seja necessário utilizar Sn enri -

quecido (65 a 801) para a preparação do gerador1 ' , visto que

a irradiação do estanho natural conduz ã formação de vários ou-

tros isótopos radioativos (Quadro III.7).

O estanho enriquecido em Sn não é produzido :•

no Brasil. Para a produção do gerador de mIn é necessário ,

portanto, a importação de Sn enriquecido de custo elevado.En

tretanto, existe a possibilidade de regenerar o Sn após o

uso do gerador, recuperando o estanho enriquecido da coluna e

purificando-o de forma que possa ser reirradiado e reutilizado.

O estanho irradiado é dissolvido em ácido cló -

rídrico 3-6N. Se necessário, a fração de estanho presente era

solução como cloreto estanoso pode ser completamente oxidada ã

forma estãnica, borbulhando gas cloro na solução.

Os geradores de mIn são baseados na adsorção

do Sn em uma coluna carregada com o material adequado, como

oxido de zircônio hidratado ou resina de troca iônica (ASD-2 ou

IRA 400), 0 mIn pode ser eluido periodicamente dessa coluna,

enquanto o Sn permanece adsorvido.

Devido â capacidade limitada do material adsor -

vente usado nos geradores, é necessário que o Sn tenha uma at î

vidade específica tão alta quanto possível. Quando se dispõe de

Sn em baixa atividade específica o mIn pode ser separado

por outros métodos que não a coluna de adsorção, como extração

por solvente ou separação eletroquímica
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Esquema de Irradiação

Usando-se como alvo lg de estanho metálico a

681 em Sn, sob um fluxo de 2,5x10 n . c m s (refletor) por

um período de 20 dias, obtem-se, cerca de 315mCi. Por ano,

seriam produzidos 3,150mCi de Sn. A atividade de Sn im -

portada sob a forma de geradores, em 1980 (Quadro 1.2)foi de

1.350mCi

Irradiandó-se Sn enriquecido a 801, nas mes;

mas condições anteriores, a atividade obtida produzida fica

em torno de 3705mCi/ano. Esse esquema tem a vantagem de pro-

duzir uma atividade específica maior mas a decisão entre <> os

dois dependerá ainda de uma análise dos custos.

II1.2.8 - Produção de 99Mo/99mTc

99 -•0 Mo é produzido principalmente para a prepa

ração de geradores de mTc. 0 Mo pode ser obtido num rea -

tor como produto de fissão do U e, portanto, livre de car-
- 98 99reador ou segundo a reação Mo(n,y) Mo. 0 esquema de decai-

99 ••mento do Mo é apresentado na Figura II1.8 e as reações de

produção, assim como as reações contaminames são mostradas

no Quadro II1.8
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99,
Mo
67h

6 - 0,45
141

99mT(

0,372

99
161

9841

0r92

0,514

0,181

0,142
.0,140

2,lxl03a 99
0 - 0,292

100*
estável

Figura II1.8 - Esquema de decaimento do 99Mo
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99 -Os procesos químicos para separação de Mo sap

classificados de acordo com o material alvo utilizado. Os ai -

vos incluem urânio, seus compostos e misturas e compostos de

molibdênio.

0 urânio pode ser usado na forma de urânio meta

lico natural ou enriquecido, liga de urânio e alumínio ou óxi-c

do de urânio. Pode-se irradiar também o oxido de urânio junto

com outras substâncias.
99A separação do Mo pode ser feita em alumina ,

em resina de troca iônica, pela extração por solvente ou ainda

pela substituição do crorno de recuo da hexacarbonila de crorno
99por Mo.

Dos compostos de molibdênio, o triõxido de mo -

libdênio é o mais utilizado mas pode-se empregar também molib-
dato de amônia, molibdênio hexacarbonila, complexo ftalociani-

na-molibdênio, oxinato de molibdênio e molibdênio -8- hidroxi-

quinolato.

Quando se utiliza triõxido de molibdênio, o al-

vo irradiado é dissolvido em amônia 1M sob aquecimento. A solu

ção é evaporada, deixando o molibdênio na forma de molibdato

de ?"tônia. 0 molibdato de sódio é preparado pela dissolução de

alvo em solução de hidróxido de sódio.

No caso da utilização de molibdaio de amônia,o

alvo irradiado ê simplesmente dissolvido em água.

0 molibdênio-hexacarbonila irradiado é dissolv^

do em clorofórmio e extraído com água cerca de 10% de Mo é

separado na fase aquosa com um fator de enriquecimento de apr£
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4 99ximadamente 10 . O Mo pode,igualmente, ser removido por su-

blimação.

Usando-se complexo ftalocianina-molibdênio.drs

solve-se o alvo irradiado em ácido sulfúrico concentrado e

dilui-se a solução. A molécula alvo è* precipitada enquanto que

99a maioria do Mo permanece em solução, podendo ser separado.

Oxinato de molibdênio e molibdênio-8-hidroxi -

qüinolato desidratado são dissolvidos em um solvente orgânico

- 99
apôs a irradiação. Entre 0,5 a 21 da atividade do Mo pode
ser extraída com água.

99Depois de preparado a solução de Mo, por

qualquer dos métodos anteriores passa-se ã fase

de preparação do gerador de ^Tc. Eles são baseados na adsor

- 99 " 99nu.
çao de Mo em uma coluna contendo material adequado. 0 Tc

99
pode ser eluído periodicamente enquanto o Mo permanece ad -

sorvido.
QQfn

A maioria dos geradores de Tc encontrada no
«• 9 9 -

mercado e* baseada na adsorção de Mo em coluna cromatográfi-
99 *

ca de alumina. 0 Mo pode ser adsorvido como ions molibdato

ou como íons fosfomolibdato. A capacidade de adsorção da alu-

mina para o molibdênio na forma de fosfomolibdato é cerca de

7 vezes maior que para íons molibdato. Além de alumina, pode-

se empregar oxido de zircônio hidratado, carvão vegetal, hi -

dróxido ferrico e oxido férrico, diõxido de manganês e fosfo-

molibdato de amônia como adsorvantes.

São utilizados ainda dois outros métodos para

separação de "Tc de Mo, porém nenhum deles é tão emprega-
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do quanto o sistema de coluna cromatografica. 0 primeiro deles

é baseado na diferença de volatilidade dos õxidos de molibdê -

nio e tecnécio, que permite separar um do outro. Uma corrente

de oxigênio passando por uma camada de tiõxido de molibdênio a

ma

.(5)

800 C vaporiza o oxido de tecnécio, o qual condensa em uma sei*

pentina, podendo então ser dissolvido em solução fisiológica

0 outro método que tem merecido estudos ê a ex-

tração de '"Tc por solventes orgânicos. Após a extração, o

solvente é evaporado e o tecnécio remanescente é dissolvido em

solução salina. Os solventes empregados são metil-etil-cetona,

acetona, metil-isobutil-cetona, triisoctilamina^ ' e piridina

Bem poucos processos de enriquecimento por re -

cuo (reação Szilard-Chalmers) foram descritas para a separação

99
de Mo, embora tais processos pudessem evitar a necessidade

— 98 99

de separação do Mo na produção de Mo de alta atividade esr

pecífica.

Parece fora de dúvidas que uma separação satis-

fatória possa ser feita baseada no uso de compostos de molib -

dênio(VI). Dessa forma, parece proveitoso explorar as possibi-

lidades de alguns complexos de molibdênio em estados de oxida-

ção mais baixos. As separações mais satisfatórias relatadas

são as que usam hexaoarbonil-molibdênio(O) mas a baixa estabi-

lidade radiolítica desses compostos impediram seu uso para pro
99duçao de Mo.

Existem muitos complexos de molibdênio em esta-

dos de oxidação baixos e que são solúveis em solventes orgâni-
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cos. Esperou-se que os produtos de recuo pudessem ser extraí-

dos de tais soluções por um reagente aquoso. Tal tratamento

deveria conduzir a hidrolise do produto de recuo, provavelmen

te acompanhado por oxidação do *Mo ao estado hexavalente.

0 dioxo-bis-acetilacetonato de molibdênio apre
Í \\ qq

sentou uma retenção de cerca de 31 lv J tanto para o Mo quan

to para Mo, quando irradiado a temperatura ambiente. Entre

tanto, sua estabilidade radiolítica e resistência ã hidrolise
mostraram-se muito baixas para aplicações no enriquecimento

99 -

em Mo. Os carboxilatos de molibdênio(II) e areno-molibdênio

(0) mostraram alta retenção. Esses complexos são também sensi[

veis ao ar e a ãgüa, em soluções.

Infelizmente, esses complexos não são adequa--
99dos para o objetivo prático de enriquecimento em Mo devido a

sua instabilidade radiolítica, hidrolítica ou no ar. Embora

tenha sido evidenciado que os complexos de molibdênio frequen
99temente apresentem altas retenções para Mo, os dados para

o acetil-acetonato indicam que complexos com retenção sufici-

entemente baixas podem ser encontrados.

Esquema de Irradiação

Um dos principais aspectos a se considerar na

seleção do processo de produção de 9 Mo/99mTc é* a atividade

específica requerida. Uma vez que a capacidade adsorvente dos

materiais usados em geradores não é muito alta, é desejável a
OQ OQ

utilização de Mo livre de carreador. Por outro lado, Mo
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livre de carreador é produzido a partir de recuperação de pro

dutos de fissão do U e requer laboratórios equipados para

lidar com altas atividades enquanto que para o processamento

de alvos de molibdênio irradiado por neutrons, uma blindagem

comparativamente mais simples é suficiente e não ocorrem pro

blemas sérios com a deposição de rejeitos.

No esquema empregado no "Nuclear Research Cen-

tre Democritus " - Grécia, são irradiados 20g de trióxido de

molibdênio (MoOj) , durante uma semana (10 horas por dia, 5 djL

as por semana), sob um fluxo de 1 a 2x10 n.Cm-2s" . A alivi-
ai Qin

dade produzida é cerca de 400mCi de Tc, em solução isotôni

ca, injetável, de pertecnetato de sódio com concentração de^

1 a 10 mCi/ml.

No esquema de irradiação contínua proposto pa-

ra o reator H-O-UOn, a atividade 5,3Ci seria produzida a cada

3 dias. Supondo que durante-todo o tempp de operação do rea -

tor a região central (fluxo de neutrons de 1x10 n.cm" s )

fosse ocupada por 20g de MoO», a produção anual atingiria 27S

Ci*- , um total bem aquém da atividade de 911 Ci, importada

em 1980 (Quadro 1.2).

Uma maneira de aumentar a produção seria a uti_
98lização de Mo enriquecido a 961 em Mo, multiplicando a pro*

dução por um fator de 4. Uma outra possibilidade seria aumen-

tar a massa de MoOj a ser irradiada, uma vez que a seção de
98choque de absorção do Mo é pequena. Em "Atomic Energy

Establishment" - Cairo, a massa utilizada é" de 30g.
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III.2.9 - Produção de 85Kr e 135Xe

Os quadros III.8 e III.9 mostram respectivamen-

te, as reações de produção e as reações contaminantes para

Kr e xe. Eles podem ser produzidos pela reação (n.-y) ou

serem recuperados de combustível irradiado como produto de fijs

são do 235U.

0 processo de obtenção desses radioisotopos em

pregados rotineiramente é a separação de produtos de fissão. 0

método em si é, em geral, bastante trabalhoso;.envolvendo di -

versas etapas e exigindo instalações e equipamentos complexos,

devido a alta atividade do material. Além disso, os problemas

de tratamento e disposição de rejeitos aumentam considerável -

mente.

Infelizmente, não se encontrou na literatura n£

nhum método de produção desses radioisotopos através da rea-

çãoCn,-*) ao que tudo indica, devido principalmente, a -alta

pressão a que os alvos gasosos teriam que ser submetidos duran

te a irradiação.



CAPÍTULO IV - CONTROLE DA QUALI.PADE

IV.1 - Introdução

A execução de certos testes de controle, em nú

mero e variedade suficientes para provar acima de duvidas a

segurança e em muitos casos a eficácia do produto, é fundamen

tal para a utilização correta de qualquer produto farmacêuti-

co. Os produtos farmacêuticos radioativos requerem técnicas es

peciais para seu manuseio e ensaio, a fim de que possam ser

obtidos resultados corretos e para que o risco devido â radia

ção seja reduzido ao mínimo.

Neste ponto é importante distinguir entre pro*

dutos radiofarmaceuticos e produtos radioquimicos, já que não

têm significado idêntico. Suas diferenças relacionam-se prin-

cipalmente aos métodos do preparação, os tipos de testes de

controle a que estão sujeitos e aos usos para os quais estão

destinados. Por definição, um radiofármaco c um produto medi-

co destinado para uso específico em seres humanos e garanti -

dos pelo fabricante quanto â sua adequação para esse uso. Por
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outro lado, um produto radioquímico é meramente um elemento ou

um composto no qual a radioatividade foi incorporada por um

meio apropriado, não implicando, necessariamente, característji

cas adequadas ao uso humanol ' .

A obtenção de um produto que preencha as especi

ficações para uso médico requer um controle de qualidade em t£

das as etapas de produção, desde a escolha do material alvo a-

tê a realização de testes com o produto final a ser /entregue

ao usuário. Não é objetivo desse estudo descrever exaustivamen

te os métodos empregados no controle de qualidade durante a

produção bem como do radiofármaco; procurou-se, entretanto, fa

zer um levantamente dos principais pontos onde o controle se

faz necessário, além de discutir as operações de rotina para

testes do produto final.

IV.2 - Parâmetros para descrever um radiofãrmaco

A maioria dos radiofármacos são administrados

por injeção intravenosa e precisam, por conseguinte, : cumprir

todos os requisitos normais para injeções, isto é, a solução

deve ser estéril, livre de pirogênio, ser isotõnica e ter pH

•• ( ft 1
aceitável1 ° . Além disso, quando se trata de soluções coloi -

dais, deve-se ter o controle do tamanho das partículas.

Os parâmetros para descrever um radiofãrmaco in

cluem, além da pureza química, pureza radionuclidica, pureza

radioqirímica, atividade específica e concentração radioativa,o

pH ,isotonicidade, tamanho da partícula, esterilidade, pirogeni
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cidade e ainda a estahilidade e a data de expiração.

A natureza especial de um radiofirmaco requer

que ele tenha uma data de validade, apôs a qual seu uso não é

recomendado. Para radioisõtopos com meia-vida de 60 dias ou

menos, o prazo de validade é de no máximo 3 Ti/2* Para radio-

nuclídeos de vida longa o período ê de 6 meses, no máximo. O

prazo de validade depende da estabilidade química e radioquí-

mica da preparação. No fim do prazo de validade a radioativi-

dade restante será insuficiente para servir aos objetivos vi_

sados ou a dose do ingrediente ativo terá que ser de tal modo

aumentada que provocará respostas fisiológicas indesejáveis.A

lem disso a decomposição química ou pela radiação pode ter

reduzido a pureza radioquímica a um grau inaceitável^ ' •

Nesse ponto faz-se necessário definir os prin-

cipais conceitos de pureza.

Pureza radionuclídica (muitas vezes referida como pureza

radioativa ou pureza radioisotopica)

é a percentagem da atividade total que se encontra na forma do

radionuclídeo indicado. Desta forma, se uma preparação rotulei

da como 1 2 5I contem 99wCi de 1 2 5I e IPCÍ de 1 2 6I e nenhum ou-

tro radionuclídeo, sua pureza radionuclídica ê considerada co

mo 99V.Deve-se notar que quantidades relativas de I e I

e consequentemente a pureza radionuclídica mudam com o tempo.

A expressão da pureza radionuclídica deve conter indicação da

data em que a medida foi feita c referência ao método de aná-

lise empregado. Grande parte dos radionuclídeos decaem para

outros nuclídeos também radioativos, que freqüentemente são
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excluídos do cálculo da pureza radionuclidica uma vez que sua

presença é inevitável.

Pureza radioquímica de uma preparação ê a percentagem do

radionuclídeo presente na forma quí-

mica indicada. As impurezas radioquiiaicas podem desenvolver -

se durante a preparação do material ou durante o armazenamen-

to, devido ã decomposição química ou pela radiólise.

Pureza química refere-se à percentagem da preparação que

se encontra presente na forma quími-

ca indicada, sem considerar a radioatividade e pode ser deter,

minada por métodos normais de análise. A pureza química de u-

ma preparação nem sempre indica sua pureza radioquímica. Ge -

ralmente, as impurezas químicas em preparações de radiofárma-

cos são indesejáveis sonente se forem tóxicas ou se modificam

os processos fisiológicos em estudo.

Concentração radioativa de uma solução refere-se à radio

atividade em uma unidade de volume

da solução. £ sempre necessário em estudos envolvendo radioa-

tividade incluir um dado de referência de padronização. Para

radionuclídeos com meia-vida menor que 30 dias e tempo de pa-

dronização deve ser expresso com aproximação de uma hora. Pa-

ra aqueles com meia-vida menor que um dia, requer-se aproxima

ção maior.

Atividade específica de uma preparação de material radio

ativo c a radioatividade por unidade

de massa do elemento ou composto. £ usual especificar-se o ra

dionuclídeo envolvido, sendo também necessário expressar a da
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ta da medida.

IV.3 - Fases do controle de qualidade na produção de radiofár

maços

A escolha da forma química do radioflrmaco é

de grande importância para o controle durante os vários está-

gios da produção e inicia-se com a seleção do material alvo ,

que deve ter sua pureza comprovada. Um planejamento similar

(determinação de todas as reações e verificação da pureza das .

substâncias empregadas e dos produtos intermediários obtidos)

deve ser implementado durante a separação do radionuclídeo e

dos procedimentos de marcação, assim como a escolha do meio

químico final.

Os controles principais (medidas da radioativi-

dade, controle da pureza radioativa e controle da pureza quí-

mica da solução-estoque) são feitos no estágio da produção.Ou

tros controles (medidas da concentração radioativa, . controle

de pureza radioquímica, determinação da quantidade de carrea-

dor, tampões e sais para manter a isotonicidade e, finalmente

controles biológicos para esterilidade, apirogenicidade,segu-

rança e afinidade) são feitos mais tarde, quando o produto es_

tá em sua forma farmacêutica, em frascos esterilizados^ .

A Figura IV.1 apresenta ura diagrama de contro-

le de radiofármacos, salientando os diversos testes a serem

realizados em cada etapa.



Figura IV.I - DIAGRAMA DE CONTROLE DE RADIOFARMACOS
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Quando um isÕtopo radioativo é preparado a par-

tir de um alvo irradiado, a solução-estoque ê geralmente trans_

ferida para ura recipiente marcado de ondi são retiradas alíquo

tas para determinação da pureza química e radionuclidica e me-

didas de atividade. A solução não está necessariamente pronta

para uso, particularmente se for requerido para fins médicos.A

solução será então subdividida e prderã ser diluída, neutrali-

zada, tamponada e possivelmente esterilizada.

Para facilitar os trabalhos subsequentes e evi-

tar possíveis confusões é essencial que as soluções-estoque de \

radioisõtopos sejam armazenadas adequadamente e rotuladas sis-

tematicamente com informações suficientes para identificar ca-

da uma sem margens de duvida. Os rótulos devem conter o mínimo

(símbolo do isotopo e o número do lote de produção). Todas as

informações posteriores necessárias devem ser registradas em

formulários próprios, preparados em duas vias.

0 armazenamento de soluções ê feito, de prefe -

rência, em recipientes de vidro ou plástico. Um vidro neutro ,

de boa qualidade, do tipo usado em preparações farmacêuticas é

o ideal; polietileno e poliestireno são aceitáveis. Há vanta -

gens em se usar recipientes transparentes uma vez que qualquer

turvação leve, precipitação ou outra deteriorização da substân

cia poderá ser prontamente observada.

São necessários certos cuidados na escolha dos

frascos que conterão as soluções de radioisotopos cm sua forma

final. Frascos com tampa de rosca são convenientes para prepa-

rações não medicinais mas frascos fechados por tampas de borra-
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cha multidose do tipo penicilina ou ampoIas seladas de vidro

são essenciais para radioisotopos injetáveis que já tenham

sido esterilizados. Os frascos devem ser, de preferência, de

vidro neutro de boa qualidade, do tipo usado na industria far

macêutica. Vidros alcalinos devem ser evitados pois seu cont£

udo alcalino solúvel pode ser responsável por variações no pH

da solução.

Os frascos devem ser lavados com soluções de -

tergentes ácidas, completamente enxaguados com água destilada,

secados e guardados era condições livre de poeira. \

0 processo mais importante na operação total

de distribuição ("dispensing") ê a subdivisão da solução-esto

que em alíquotas requeridas pelos usuários. Isto deve ser feî

to da maneira mais precisa possível e sem contaminação cruza-

da de outros radioisotopos que possam ser m?nuseados no mesmo

compartimento.

A área destinada a distribuição deve ser provj_

da de aparelhos para diversas operações. Todos os recipientes

e frascos contendo soluções radioativoas devem ser movidos e

manuseados sem o risco de derramarem seu conteúdo.

A subdivisão da solução-estoque em .alíquotas

não é difícil em se tratando de emissores beta, guardados em

capela ou simples caixas de luvas.'Se as taxas de dose são

suficientemente baixas para permitir o uso das mãos, tudo o

que ê necessário é uma série de pipetas graduadas de vidro(u

ma para cada solução) e uma serie de "peras", para encher as

pipetas e descarregar o volume medido. Quando o manuseio da a
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tividade requer blindagem de chumbo e controle remoto o sist£

ma torna-se mais complexo; nesse caso torna-se necessária a u

tilização de operações mecanizadas, realizadas em células quentes.

Os frascos não devem ser movimentados nas célu

Ias quentes sem estarem completamente fechados e isto deve ser feito logo

que possível, após o enchimento.

As soluções de radioisotopos que serão utiliz^

das para injeção devem ser esterilizadas logo que possível, a

pós a distribuição, para evitar crescimento de bactérias e de_

senvolvimento de pirogênios. Dos vários métodos usados em far

macia para esterilização, somente dois são úteis para solu -

ções radioativas. 0 mais freqüentemente usado é o aquecimento

em autoclave (esterilização à vapor). Ocasionalmente, para ma

teriais que não resistem ao calor é feita a esterilização por

filtração^ '.

IV.4 - Principais métodos utilizados no controle de qualidade

Na determinação da pureza química e radioquími

ca, os materiais e métodos são selecionados principalmente por

sua rapidez, reprodutibilidade esimplicidade. Os testes devem

ser feitos, tanto quanto possível, antes de despachar os ra -

dioisotopos e moléculdas marcados. A ênfase na rapidez não d£

ve, de nenhum modo, reduzir a exatidão do resultado.

A pureza química das soluções radioativas é d£

terminada principalmente por métodos espectroscopicos, uma

vez que muito? elementos podem ser medidos simultaneamente e
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o volume de solução ativa requerido ê pequeno. 0 método usa-

do para medir a concentração de carreador depende de cada si-

tuação em particular. São comuns as medidas por ativação neu -

trônica, testes de limites de extração em solventes orgânicos,

determinação colorimêtrica, espectrometria ultra-violeta,etc.

É necessário também medir a quantidade de substâncias quírai -

cas adicionadas a solução para melhorar a estabilidade e modj_

ficar o pH.

Impurezas radioquímicas podem surgir durante o

processos de produção ou durante o período de armazenamento.

Para a determinação de impurezas radioquímicas pode ser usado

qualquer método que possibilite a diferenciação de formas do

ràdioisotopo a ser separado. Os métodos de separação escolhi-

dos devem ser sensíveis pois as impurezas radioquímicas gera_l

mente encontram-se presentes em pequenas quantidades. Cromato

grafia em papel, eletroforese em papel, troca iônica e croma-

tografia em camada fina são técnicas de uso corcum para esse

propósito.

As impurezas radionuclídicas surgem durante a

irradiação do material alvo por outra reação nuclear que não

a responsável pela formação do produto principal, por reações

nucleares com impurezas químicas contidas no alvo e possível^

mente por contaminação com outros radioisõtopos. As impurezas

devido a reações nucleares podem ser estimadas a partir de

constantes nucleares conhecidas, condições de irradiação e pu

reza química do alvo. A extensão em que elas aparecerão no

produto podem depender somente da eficiência do processo de
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separação. A produção de outros radionuclídeos de mesmo núme-

ro atômico pode ser reduzida utilizando-se alvos enriquecidos

isotopicamente.

Na determinação da pureza radionuclídica o mé-

todo de controle de rotina é a espectrometria de cintilação

gama. Contudo, esse método não é completamente seguro jã que

em geral, as impurezas beta-emissoras não são detectadas e

mesmo as impurezas gama sõ podem ser detectadas se suas ener-

gias gama são suficientemente diferentes da energia gama do

produto principal*- '. . v

A faixa de utilidade da espectrometria de cin-

tilação gama pode ser ampliada em duas direções. Primeiro, pe

Ia observação de mudanças no espectro de uma preparação . em

função do tempo (isto. é especialmente útil na detecção da pr£

sença de impurezas de vida longa em preparação de um radionu-

clídeo de vida curta) em segundo lugar, pelo uso de separa -

ções químicas prévias, pelas quais o rádionuclídeo principal

pode ser removido por meios químicos e o resíduo examinado

quanto a impurezas *• ̂ 0',

. A determinação de impurezas radionucíídidas pe-

lo método de absorção de raios beta em adsorvedores de alumí-

nio é limitada a casos onde a energia beta máxima é maior pa-

ra a impureza que para o radioisotopo principal. Esse método

também não é suficientemente sensível para a determinação de

impurezas beta em emissores beta-gama; tais misturas podem ser

analisadas por meio de um contador plástico de cintilação de

voltagem variável que pode resolver energias beta diferentes.
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Uma atenção particular deve ser dirigida a qua-

lidade da água usada. A água destilada não pode ser admitida

como livre de pirogênio e o processo de destilação não confe-

re, necessariamente, a esterilidade do destilado. Essas qualj.

dades dependem do projeto e das condições de operação do des-

tilador, assim como do tipo de recipiente usado para coletar

o destilado. A menos que a água destilada para formulação pa-

rental seja usada prontamente, ela precida ser esterilizada

por algum meio apropriado em um recipiente destinado a manter

a esterilidade. Outros parâmetros para a qualidade da água re-

ferem-se ao total de solido, teor de cloro, substâncias oxida

veis e pH.

As preparações radioativas usadas em aplica -

ÇÕes médicas devem preencher os requisitos gerais para os ou-

tros fármacos. Não e nosso propósito principal a produção de

radiofármacos propriamente ditos (pelo menos de início), mas

a produção de produtos radioquimicos que seriam utilizados

principalmente como matéria prima para a produção de radiofãr

~acos. Desse modo, não podemos deixar de lado certas precau -

ções durante a irradiação e o processamento dos radíoisótopos

para que não se tornem impróprios ao fim a que se destinam.



CAPÍTULO V - AVALIAÇÃO DA PRODUÇAQ

V.l - Introdução

Neste capítulo procura-se estudar as atividades

dos radioisõtopos que podem ser produzidos no reator H^O-UO^ >

seus valor a preços de catálogos internacionais e os custos de

produção.

Para avaliar a produção supõe-se o reator car-

regado de forma a produzir atividades dos radioisõtopos consid£

rados neste estudo, proporcionais as atividades importadas no

último ano do qual se conhecem os dados (1980).

Os custos de produção compreendendo os custos de

operação e de investimento serão estimados a partir de índices

associados aos elementos de despesa de orçamento de institui -

ções de pesquisa e do custo estimado para o reator, equipamen-

tos auxiliares e edificações. Os custos de materiais especiais

(alvos enriquecidos) para a irradiação são considerados à par-

te, bem como a reposição do combustível. Para acompanhar a sis_

temática de preços de catálogo de "The Radiochcmical Centre -
99 113 -Amersham", a produção de Mo e Sn sera avaliada como servi
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ço de irradiação e manuseio.

V.2 - Estimativa das atividades que podem ser produzidas

Supõe-se que a câmara central de irradiação es-

tará permanentemente ocupada por uma amostra de 20g de MoO, e

uma amostra de 3g de Xe, de abundância isotopica natural, am -

bas contidas em cápsulas de Zircaloy. Segundo cálculos realiza

(281 3
dosk \ a câmara central tem volume de 1.200cm no qual o flu
xo de-neutrons térmicos é" iguax ou superior i 1,0x10 n.cm" s~ .

3Deste volume, 250cm são reservados para a amostra de MoO, e

100cm para a amostra de Xe. Nenhuma outra amostra será coloca

da nesta câmara para se restringir a reatividade negativa ao

mínimo indispensável.

Na prateleira giratória haverá 60 receptáculos

para amostras, cada um deles comportando 2 tubos porta-amos

trás de 30cm de volume ütil cada um. Nestas posições serão c£

locados os alvos destinados à produção dos demais isõtopos.

No esquema de operação suposto (5 campanhas de 1.200 ho-

ras cada) serão disponíveis 720.000 posiçoesXhoras na prateleji

ra, devendo se distribuir esta disponibilidade de forma a pro-

duzir as atividades desejadas..

Sendo A. a atividade do isotopo i produzida em

1 hora de irradiação da amostra típica, a distribuição se fará

sob o critério:
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(n,t). = k - ^ i jjCnt). - 720.000
AAi

onde: A ^ • atividade do isõtopo i importada no ano de refe-
• rência

n = n9 de posições ocupadas para a produção do is5t£
po i

t = tempo de irradiação de amostra

k = fator de distribuição das disponibilidades

O quadro V.l apresenta a distribuição de ocupji -—-

ção da prateleira giratória baseada nas importações de 1980.

V.3 - Custos

Investimentos

0 custo de investimentos do reator foi estima -
f 28)do *• J a partir dos preços internacionais de combustível, r£

fletor e sistema de controle edos preços internos para os demais itens.

Na estimativa não foram incluídos os custos do terreno e suas

benfeitorias, dos dispositivos experimentais (extratores de

feixe, coluna térmica, irradiador gama), dos laboratórios au-

xiliares (processamento dos materiais irradiados, controle de

qualidade, embalagem, etc.) e das edificações destinadas à ad

ministração.

Tendo em vista as modificações introduzidas no

Projeto Conceituai (550 kg de U02 enriquecido a 3,21, potên -
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cia de 4MW) os custos

abaixo:

. Combustível

. Moderador

. Refletor

. Refrigeração

. Blindagem

. Edificações

. Controle

. Equipamento
auxiliar

. Projeto, aná-
lise de segu-
rança, etc.

Eventuais 301

TOTAL

estimados do

550

80

4

4

600

1500

-

kg

t

t

MW

m3

2
m

reator sao os apresentados

US$ 620.000

2.000

20.000

300.000

130.000

430.000

600.000

200.000

1.000.000

3.302.000

991.000

US$ 4.293.000

O custo estimado se compara bastante bem ao

do FoTd Nuclear Reactor (U02 a 931, 1MW, US$950.000 em 1959)e

ao do Danish Reactor DR-2 (U02 a 901, 5MW, US$992.000 em 1956)

cujos custos, atualizando-se â taxa média de inflação do dólar

de 61 ao ano, seriam respectivamente US$4.077.000 e US$5.070.000.

Será adotado neste estudo o custo de referência

de US$4.500.000 para o reator. Para levar em conta os labora-

tórios auxiliares de controle de qualidade e embalagem,os sis_

temas de radioproteção, sub-estação (250KVA), etc, serão a-

crescidos US$500.000. Os laboratórios de processamento de ra-

dioisôtopos não serão considerados, tendo em vista a decisão
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da CNEN de processá-los nos laboratórios já existentes no

IPEN.

O investimento será amortizado linearmente em

30 anos, considerando nulo seu valor residual.

Despesas d£ Operação

Estas despesas serão avaliadas indiretamente,

partindo-se das despesas com pessoal e encargos sociais, às

quais se atribui o peso de 70% de custeio do centro de produ-

ção dos radioisõtopos. Este índice é geralmente verificado nos

orçamentos de instituições de pesquisa e desenvolvimento eu -

jas atividades se assemelham às que estamos considerando.

Para avaliar as despesas com pessoal, será su-

posta a seguinte composição das equipes:

Equipe <te Operação

1 Supervisor Geral US$ 1.500/mes
4 Supervisores de Operação 4.800/mes
4 Assistentes de Supervisão 4.000/mes

8 Operadores de Reator 4.000/mes
2 Engenheiros de Manutenção 2.000/mes
9 Técnicos de Manutenção 4.500/mes

Total 28 US$20.800/mes
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Equipe d£ Radioquimica

1 Radioquímico Chefe

1 Radioquímico Adjunto

2 Técnicos em Radioquimica

US$ 1.500/mes

1.200/mes

1.500/mes

Total 5 US$ 4.200/mes

Equipe de Segurança e Radioproteçao

1 Supervisor de Radioproteçao
2 Engenheiro de Segurança e

Radioproteçao

9 Técnicos em Radioproteçao

US$ 1.500/mes

2.400/mes
4.500/mes

Total 12 US$ 8.400/mes

Total de despesas com pessoal téc-
nico

Encargos sociais (721)

US$33.400/mes

US$24.048/mes

US$57.448/mes

-Custo anual de pessoal técnico e
encargos sociais US$690.000

-Custo anual de pessoal^adminis-
trativo (201 pessoal técnico)

-"Overhead" (201)

US$138.000

US$138.000

Custo anual total de pessoal US$996.000

Orçamento anual de operação US$ 1.380.000
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Os custos anuais globais estão apresentados a

seguir

- Depreciação das instalações US$5.000.000 , Ü S$ 1 6 7. 000
30 anos

- Reposição do combustível l l ç t , , n n n f t

(a cada 3,3 anos) US$ 660.000 m Ü S $ 2 0 0. 0 00
3,3 anos

- Material especial para irra- 60.000
diação

- Operação e Manutenção US$1.380.000

T O T A L US$1.807.000



CAPÍTULO VI - CONCLUSÕES

Conforme se vê no Quadro V.I, o potencial -_ àe ̂  j

produção dos radioisõtopos selecionados para estudo em geral su !

pefa largamente o consumo interno, sendo possível até mesmo ex
99

portar parte da produção. Apenas o Mo, pelo processo de pro-

dução adotado como referência (n,y), deixaria de atender a de-

manda interna.

A produção devera ser implantada progressivamen

te, havendo ainda que se desenvolverem alguns dos . processos

empregados. Tendo em vista que os esquemas adotados se referem,

sempre que possível, a Centros de Produção de nível tecnológi-

co semelhante ao brasileiro, tem-se como viável a implantação

de todos eles.

A produção, no3 moldes propostos, pode tornar -

se economicamente atraente, visto que o valor da produção ....

(US$2.100.000/ano) supera os custos (US$1.807.000/ano). Se fo

rem acrescidos ao valor da produção os custos de importação

(câmbio, alfândega, transporte, seguros, e t c ) , estimados em '

20$ do custo básico, o balanço se torna ainda mais favorável f
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à produção interna.

Considere-se, finalmente, que o desenvolvimento

do projeto, a construção e operação de um reator lacional aumen

tam consideravelmente nossa autonomia técnica nesta área, além

de fornecer, a custo potencialmente nulo, condições para a ex£

cução de um vasto conjunto de pesquisas em Física de Reatores,

Física de Neutrons, Química das Radiações, Física dos Sólidos,

etc..



Quadro 1.2 - Importação de Radioisotopos

IS0TOPO

3H
14c

2\a
3 2P
3 5 S

45Ca
4 6sc
S 1Cr

54Mn

"co
58oCo
5 9T.

Fe
Co

63
Ni67
Ca

"se

1977
US$

119.110

12.978

-

980

1.960

-

-

3.603

100.832

5.840

1.001.648

-

-

22.814

1978
US$

55.532

1.951

-

120

758

-

-

3.004

-

18.943

-

22.873

3.322

-

790

19.143

1979
US$

53,000

35.502

532

6.8S3

1.263

1.121

-

8.391

226

13.566

2.211

29.328

3.300.000

-

12.139

2.605

1980
Atividade raCi

14.383,00

16,70

2,10

102,75

548,00

57,00

1,00

25,25

0,001

106,70

0,01

12,30

127.030.663,00

0,005

923,00

2,00

US$

116.316,00

75.117,00

706,00

5.919,00

8.353,00

1.283,00

225,00

3.361,00

-

17.474,00

-

4.320,00

237.708,00

240,00

46.097,00

6.651,00



Quadro 1.2 - Importação de Radioisotopos (continuação)

ISOTOPO

85
Kr

85
Sr

9 0 s r

"te
U 3 I n

125,

Cs
1 4 7 p *
1 9 2 I r

2 0 1 Tl

203hg
2 1 0 Po
2 2 6Ra
2 3 2Th
241.

Am
Am-Be

1977
US$

3.385

15.479

9.136

346.700

104.818

1.883.894

178.500

1.786

284.830

-

81.763

4.931

8.982

227.493

296.691

-

1978
US$

23.958

754

41.861

540.400

111.752

2.006.056

252.500

195

402.831

1.269

55.235

93

31.573

413

296.714

-

1979
US$

26.303

469

4.310

757.000

54.638

2.022.000

331.630

4.150

376.897.

96.066

10.200

3.239

19.485

596.807

410.892

-

1980
Atividade mCi

11.100,00

10,00

835,00

911.070,00

1.350,00

3.169,00

95.318,00

1.008,00

21.132.000,00.

2.120,00

120,00

1.670,00

10.662,00

15,00

97.523,00

740,00

US$

85.354,00

211,00

34.334,00

1.175.102,00

74.422,00

2.200.950,00

295.153,00

22.789,00

334.950,00

220.515,00

5.580,00

2.240,00

20.938,00

352.294,00

346.123,00

93.157,00



Quadro II.1 - Características Físicas e Biológicas dos Radioisotopos Selecionados para o Estudo

Radioisótopo

51Cr

85Kr

99mTc

ll3nln

125j

133Xe

1 9 7u s

205üg

Meia-Vida
Física

27,7 dias

44,6 dias

10,76 anos

6,0 h

1,7 h

60,2 dias

5,3 dias

64,1 h

46,6 dias

Meia-Vida
Efetiva

26,6 dias

42,7 dias

1 a 4 minutos

4,8 h

1,7 h

41,7 dias

30 s

50,4 h

30 dias

Tipo
de

Decai
mento

EC

8"

S"

IT

IT

EC

B"

EC

Emissão
Gama

Princi-
pal (J(eV;

320

1095

1295

520

140

390

35

80

77

279

Percentagem
de Emissão
(Brandúng
Rates)

9 %

S3 %

43 %

0,4 %

99 l

100 %

57 %

99 8 °»>

100 %

Energia da
Partícula

(KeV)

-

281

478

700

. -

-

-

550

214

Intensidade
da

Partícula
(KeV)

-

45 %

53 %

99 %

-

-

-

100 %

100 %

(a)
Radiotoxidez

média

média

fraca

fraca

fraca

média

fraca

media

media

(a) Baseado em: IAEA - MA Basic Toxicity Classification of i rV>cM



Quadro II.2 - Principais Aplicações Clínicas do Cr

UTILIDADE

Perdas proteiças gastroen-
téricas

Ilentôrragias gastrointesti-

Taxa de filiação gloraeru -
lar

Sobrevida dos eritrocitos

Sobrevida das plaquetas

Determinação da massa eri-
trocitãria

Volume plasmático '

Cintigrafia esplênica

'lacentografia

realização de trombos

'erfusão sangüínea pulmonar

TRAÇADOR

Cr - albunina humana

Eritrôcitos-Na ^ Q T Q

51Cr - EDTA

51
Cr - eritrocitos

Na 51cr 0 4

Cr - eritrocitos

Cr - albumina humana

Cr - eritrocitos
(alterados térmicamente)

Cr - albumina humana

Cr - eritrocitos

Cr - leucõcitos

Cr - macroagregada de
albumina humana

DOSE USUAL

1 a 1 ,5u Ci/kg peso corporeo

l,5uCi/kg peso corpóVeo

1000 yCi

10 a 30 yCi

20 a 50 uCi

300 y Ci

- 30 MCi

20 PCi

0,2 a 0,3 mCi

DOSE DE IRRADIAÇÃO

Corpo Inteiro

2 rad

0,05 a 0,07
rad

4 mrad

12 mrad

Crgão Crítico

baço
4 a 10 rad

fetal
4 mrad

8 mrad



Quadro II.3 - Principais Aplicações Clínicas do 'Fe

UTILIDADE

Absorção e excreção de 59Fe

1) medida da radioativida-
de fecal

2) medida da radioativida-
de no corpo total

3) medida da radioativida-
de no sangue

4) método de duplo traça -
dor

Circulação e acumulo de
59
Fe nos tecidos

Incorporação de ferro nos
eritrocitos

Distribuição de Fe pelos
tecidos

Sobrevida dos eritrocitos

Determinação do volume
plasniâtico

Cintigrafia eritropoética

TRAÇADOR

59Fe - sal ferroso

S9Fe - eritrôcito

55Fé e 59Fe '

59
Fe - citrato ferroso

59fe - eritrôcito

59
Fe - fcrritina

59
Fe - citrato

DOSE USUAL

5 a 10 yCi

1 uCi

5 PCÍ

10 a 40 pCi

DOSE DE IRRADIAÇÃO

Corpo inteiro õrgãc críti-
CO

medula õssea
2 rad



Quadro II.4 - Principais Aplicações clínicas do 133Xe

UTILIDADE

Fluxo sangüíneo a nível
de capilares

Radiocardiografias

Estudo da circulação
coronariana

Detecção de shunts

Estudos da ventilação e
difusão pulmonares

Cintigrafia pulmonar

Passagem através do
fígavlò

TRAÇADOR

85Kr

133Xe

85Kr

133Xe

85Kr

Ae - solução salina

gr

Kr - solução salina

Xe - gasoso

\e - solução salina

ll)3Xe - gasoso

^Xe - solução salina

DOSE USUAL

10 a 15 PCi

10 a 15 yCi

•

50 uCi

•a 10 nCi

0,3 mCi

DOSE DE IRRADIAÇÃO

Corpo inteiro õrgão críti-
CO



Quadro I I . S - P r i n c i p a i s a p l i c a ç õ e s c l í n i c a s

UTILIDADE

Cintigrafia cerebral

Cintigrafia renal

Fixação renal de 197HgCl2

Cintigrafia esplênica

Cintigrafia cardíaca

Cintigrafia das vias
aéreas

Localização de tumores

TRAÇADOR

197Hg - clormerodrina

ng - clormerodrina

197Hg - clormerodrina

"llg - clormerodrina

197Hg Cl2

197Hg - BMIP ou M1P

203Hg - BMP

Hg-diurético mercurial

\ Ig-di uret ico mercur i ai

197Hg - clormerodrina

197"S c i 2

do Hg

DOSE

1 a 2

-0,750

100

100

150

0,1

300

1

e 2 0 3 H g

USUAL

mCi

niCi

yCi

p.Ci

yCi

mCi

yCi

mCi

DOSE DE IRRADIAÇÃO

Corpo inteiro

0,X rad/mCi

0,65 rad/mCi

0.01 rad

0,03 rad

0 03 a 0,05
rad

Órgão crítico

rim
4 rad/mCi

100 rad/mCi

2 rad

20 rad

rins :5 rads
ovãrio:6 rads

3 a 6 rad

pulmões
1 a 3 rads



Quadro II.6 - Principais Aplicações Clínicas do '"T

UTILIDADE

Cintigrafia Tiroideana

Cintigrafia das Glândulas
Salivares

Cintigrafin dinâmica do
esôfaeo
Cintigrafia gástrica e es-
vaziamento gástrico

1
Cintigrafia abdominal

Cintigrafia cerebral

Cintigrafia dos espaços
liquõricos

Filtração glomerular

TRAÇADOR

^ T c (pertecnetato)

9 9 r aTc(pertecnetato)

99roTc(pertecnetato)

99raTc(pertecnetato)

99roTc(pertecnetato)

"Vc - gluco-heptonato
99nTc - DTPA

"Vc - albumina humana

99iaTc - enulina ou EDTA

""Tc - citrato

DOSE USUAL

1 raCi

2 a 10 mCi

1 mCi

2 mCi

15 a 20 mCi

1 mCi

200 yCi

DOSE DE IRRADIAÇÃO

Corpo Inteiro

0,012 rad/mCi

10 m rad

0,01 a
0,02 rad

0,01 rad/mCi

0,03 rad

0,6 rad

Órgão Crítico

tiroide
0.2 rad

intest.grosso
0,113 rad

estômago
0,3 a 0,5 rac

bexiga

0,5 rad/mCi

medula espi-
nhal

2 a 5 rad



Quadro I I . 6 -

UTILIDADE

Cintigrafia renal

Cintigrafia óssea

Cintigrafia esplênica

Cintigrafia da medula
óssea

Volume plasmático

Cintigrafia hepática

Angiografia isotõpica

Cintigrafia do "pool"
sangüíneo

Principais Aplicações Clínicas do

9 9 n rc
9 9 m rc
9 9 m Tc

99roTC

9 9 l V

"•v
9 9V

99 lNc

TRAÇADOR

- DTPA

- Fe ascorbato

- f osfatos

- S-coloidal

- coloidal

- albumina humana

- S-coloidal

- microapregado de
albumina

(pertecnetato)

DOSE

2

15

1 a 2

12

2

i a 2

99raTc (continuação)

USUAL

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

DOSE DE

Corpo inteiro

0,03 rad

0,01 rad

0,008 a 0,02

rad

< 1 rad

0,02 rad

0,01 rad

IRRADIAÇÃO

Crgão crítico
rins
0,1 rad
rins

1 rad

esqueleto
0,03 a 0,05

rad/mCi

fígado
0,3a0,6 rad

medula óssea
0,4 rad

fígado
3,5 rad

0,6 a 2 rad

0,3 a 0,6 rad



Quadro I I . 6 -

UTILIDADE

Linfografia

Placentografia

Cintigrafia pulmonar

Ventilação pulmonar

•

Principais Aplicações Cl ín icas do

TRAÇADOR

""Vc

99rarc

""Vc-

9 9 m T c

- macrocolõides

- albumina humana

- eritrõcitos

- macroagregados de
albumina humana

- S coloidal

- albumina humana

Tc (continuação)

DOSE USUAL

1

1

3 a

1

mCi

mCi

5 mCi

mCi

DOSE DE IRRADIAÇÃO

Corpo inteiro OVgão c r í t i a

pulmões
1 a 2 rad

pulmões
0,05 a 0,2 rad



Quadro II.7 - Principais Aplicações Clínicas do 113m,

UTILIDADE

Cintigrafia cerebral

Cintigrafia dos espaços
liquóricos

Filtração glanerular

Cintigrafia renal

Cintigrafia esplênica

Cintigrafia da medula
óssea

Volume plasnatico

Cintigrafia hepática

Angiografia isotópica

Cintigrafia cardíaca

Placentografia

TRACADOR

113mIn

113mIn

H3mIn

llámIn

113mIn

113mIn

113mIn

113mIn

113mIn

113mIn

113mIn

113mIn

113inIn

- DTPA

- DTPA

- DTPA

- DTPA

coloidal

transferrrina

coloidal

ferritina

coloidal

iônico

transferrina

iônico

DOSE

5 a

500

2

1 a

1 a

25OwCi

USUAL

15 mCi

mCi

2

2

8

4

-2

a
4

mCi

mCi

mCi

mCi

mCi

1 mCi

pCi

DOSE DE IRRADIAÇÃO

Corpo

0,01

2,5

0,01

0,015

0,03

0,12

0,01

inteiro

rad/mCi

mrad

rad

a

rad

rad

rad

O*rcão crítico
bexiga
0,6 rad

bexiga
0,1 rad
bexiga
0,5 rad

fígado
0,S a 1 rad

fígado 4 rad
medula
óssea 1 rad

fígado
0,5 a 2 rad

f e t a l 30 mrad



113m,Q u a d r o I I . 7 - P r i n c i p a i s A p l i c a ç õ e s C l í n i c a s d o . I n ( c o n t i n u a ç ã o )

UTILIDADE

Cintigrafia óssea

Cintigrafia pulmonar

Ventilação pulmonar

TRAÇADOR

1 1 ^In fosfatos

113mIn hidróxido fér-
rico

1 1 3 m I n

DOSE USUAL

1 a 3 mCi

DOSE DE IRRADIAÇÃO

Corpo inteiro

550 a 750
mrad/mCi

Órgão cr í t i co



Quadro 11.8.1 - Principais Aplicações Clínicas do
125,

UTILIDADE

Tirõide

Síndrome de mal absorção

Fluxo renal efet ivo

Detemanação do volume
plasmãtico

Localização de trombos

Radioimunoensaios a

1RAÇADOR

125,

1 2 5 I - t i o l e ína e
1 2 5 I ácido o lé ico

I- hipuran

1 2 5 I - albumina

** I- fibrinogênio

DOSE USUAL

50 a 100 pCi

30 wCi

30 yCi

I a 5 pCi

DOSE DE IRRADIAÇÃO
Corpo i n t e i r o

0,05 mrad

0,2 mrad

flrgão crítico
tirõide

0,5 a 1,5 rad

rim-0,04 rad



125
Quadro 11.8.2 - Algumas substâncias dosadas por radioimunoensaios empregando o I pa

ra marcação

HORMÔNIOS PHPTICQS HORM3NIOS ESTER0IDES SUBSTANCIAS N&O HORMONAIS

Hormônio do crescimento

Insulina e pro-insulina

Hormônio estimulante da
tirôide (TSH)

Hormônio de liberação da
lirotropina (THR)

Hormônio de paratiroide
(PTH)

Calcitonina

Hormônio adreno-cortico-
trõpico

Hormônio folículo-estimu-
lante

Gastrina

Secretina

Pancreczimina

. Estrogênio

. Testosteronas

. Androsteronas

. Aldosteronas

. Cortisol

. Progesterona

Fármarps
Digoxina
Digitoxina
Morfina e derivados
Barbitúrico e derivados
Curare e derivados

Substâncias viriais e bacterianas
. Antígeno Austrália
. Anticorpo tetânico
. Anticorpos Anti-N. Meningitides
. Anticorpos anti-herpes

Substâncias Tumorais
. Antígeno carcinocmbriogenico
. o-fctoproteína

Outros
Ácido fólico
TBG
Imunoglobulina
Fator anti-hemofílico
Vit;unina B.-



QUADRO 11.9 - Aplicações clínicas dos raJioisótojios tu estudo

" — Radiunuclíiicos
Aplicações C l í n i c a s " "

Cintigrafia cerebral •

Cintigrafia dos espaços liquorico»

Cintigrafia renal

Cintigrafiu hepática

Cintigrafia tiroideana

Cintigrafi-i das glândulas salivares

Cintigrafia esplênica

Placcntografia

Cintigrafia óssea

Cintigrafia da medula òs&ua

Cintigrafia cardíaca

Radiocardiografia

Cintigrafia pulmonar por perfusão

Cintigrafia das vias aéreas (ventilação pulmonar) •

Perdas <Jc proteínas plasmaticas pelo trato digestivo

Identificarão e quantificação das hemorragias digestivas

Filtração glc^cruiar

Determinação da sobrevida dos eritrócitos

Determinação da sobrevida das plaquctss

Determinação da r.assa critrocitária

Determinação do fluxo sangüíneo a nível de capilares

Determinação do volume plasnítico

Detcção de shunts cardíacos

Circulação coronariana

Fluxo sangüíneo local

Avaliação da absorção c excreção de saFc

Circualção e acúmulo de 3 Fe nos tecidos

Ferrocinética

Fluxo plasmático renal

Dcteção de tromboses venosas profundas

istudo do edema pulmonar c cerebral

Estudo do fluxo sangüíneo hepático

Estudo da absorção de lipídios

Cintigrafia dinâmica do csôfago
Estudo do esvaziamento gástrico
Cintigrafia Abdominal

Verificação da existíncia de shunt po.tocava c avaliação
do calibre dos vasos intra-hepáticos

Angiografia isotópica

Linfografia

«Cr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

WFc

X

X

X

X

•

X

X

X '

.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

•"Tc

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Á

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RSKr

X

X

I

X

4-x
T

X

X

X

X

X

x \ x

X X

X

......

X

X

X

X

X

X



Quadro III.l - Algumas reações Szilard-Chalmers aplicáveis ã produção de radio-

is6topos'-a-'

ISOTOPO

5ACr

ALVO

K2Cr04

K2Cr04

K2Cr04

K2Cr04

K2Cr04

K2Cr04

K2 C r O4

K2Cr04

(NH4)2Cr04

Cr(IIl)

oxinato

hexaquo-cromo

trioxalato-cromo

PROCESSO DE SEPARAÇÃO

troca-iônica

troca-iônica

troca-iônica

precipitação

adsorção em Fe(OH)j

adsorção em La(OH)j

adsorção em Fe(OH)^

adsorção em papel de filtro

troca-iônica

troca-iônica (contínua)

extração por solvente

troca-iônica (continua)

troca iônica (continua)

RENDIMENTO
(Yield)

(»)

2-37

12-35

20

8

4-15

10

23

21

-

8-37

19

37-51

80

FATOR DE
ENRIQUECI-

MENTO

4000

100-400

30-113

1000 a 3000

122-792

IO4

-

5500

150

3000 a 9000

1300

140-5700

370-12000 Vi
tn



Quadro III.l - Algumas reações Szilard-Chalmers aplicáveis â produção de radioisótopos
(continuação)

59Fe

te, Fe

riacetilacetonato

riacetilacetonato

r(NH3)6(NO3)3

r(NH3)6(NO3)3

carbonil

carbonil

K4Fe^Cn)6

H4Fe(CN)6

Mg2Fe(CN)6.12H2O

K3Fe(CN)6

ftalocianina

ferroceno

K4Fe(CN)6

K4Fe(CN)6.3H2O

extração por solvente

extração por solvente

extração líquido-sôlido

extração líquido-sólido

sublimação

extração por solvente

precipitação ou extração por
solvente

extração líquido-sólido

precipitação

precipitação ou extração

extração líquido sólido

extração por solvente

troca-iônica

vários

76

20-40

57-73

60

35

30

-

50

80

75-81

50

40

56-67

060

20-60

24-41

200-400

8300

18000

750

-

40-960

-

2-2,5

16

400

2000 a 9000



Quadro III.l - Algumas reações Szilar-Chalmers aplicáveis â produção de radioisõtopos
(continuação)

(a)

1 9 7Hg

2 0 5 H g

197,197m,205H

98MO

K3Fe(CN)6

Na2Fe(CN)6NO.2H2O

(C2H5)2Hg

(C6H5)Hg em TFH

(CH 3) 2( W 2(C 6H 3) 2H g

oxinato

hexacarbonil

carbonil

ftalocianina

vários

adsorção em Al(OH),

-

adsorção nas paredes

" extração por solvente

extração por solvente

sublimação

extração por solvente

co-precipitação com
Cu2Fe(CN)6

37-80

80

67

-80

25-95

1-3

23

34

90

280-370

190

2,5xlO5

J.1000

22-1280

10-130

260

30.000

IO3

(a) Adaptado de: IAEA - "Radioisotope production and Quality Control"

Tecnical Report Series n9128 - Vienna 1971



51.Quadro I I I . 2 - Reações Envolvidas na Produção de Cr

(n,Y)

D4Cr(n,Y)55Cr

54Fe(n,Y)55Fe

5 8 F e ( n , Y ) 5 9 F e

REAÇÕES

OUTRAS

5 4 F e ( n , a ) 5 1 C r

54Fe(n,p)54Mn

52Cr(n,2n)51Cr

50V(d,n)51Cr

51V(d,2n)51Çr

Abundância
pica (%)

4,35

2,36

5,8

5,8

0,31

5,8

83,79

0,25

99,76

ALVO

Isotõ- Seção de 'Qiòque
(b)

15,9

0,36

0,00074
0 rap)

. 2,25

1,01

0,056

RADIOIS0TOPO OBTIDO

Atividade (mCi/g)
13 -2 -1a 10 m cm s

24 h
59

0,055

5 d sat
295 2320

0,270 2,22

Meia-Vida

27,7

3,6

27,7

2,7

45,6

303

27,7

27,7

27,7

dias

min.

dias

anos

anos

dias

dias

dias

dias

Reações de produção de Cr



59
Quadro III.3 - Reações Envolvidas na Produção de Fe

REAÇÕES

( n , Y )

5 8Fe(n,7)5 9Fe

59Co(n,Y)60Co

OUTRAS

54Fe(n,p)54Mn

5 4Fe(n.a)5 1Cr

59Co(n,p)59Fe

ALVO

Abundância Isotó-
pica (%)

0,31

5,8

5,8

5,8

100

100

Seção de Choque
(b)

1,15

2,25

0,056

0,00074
(• rap)

0,0057

(• rap)

37

RADIOISOTOPO OBTIDO

Atividade (mCi/mg).
a 1015n cm"2 s"1

24h 1 sem sat

0,14 0,91 9,1

Meia-Vida

44,6 dias

2,7 anos

312,2 dias

27,7 dias

44,6 dias

5,27 anos

59,Reações de produção de Fe



59Quadro I I I . 3 - Reações Envolvidas na Produção de Fe (continuação)

REAÇÕES

(n,Y)

62Ni(n,Y)63Ni

58Ni(n,Y)59Ni
•

OUTRAS

6 2 Ni(n .a) 5 9 Fe

5 8Ni(n,p)5 8Co

5 8 Ni(n,a) 5 5 Fe

60Ni(n,p)60Co

ALVO

Abundância Isotó-
pica (%)

3,71

3,71

67,76

67,76

67,76

26,42

Seção de Oaoque
(b)

0,00014
í(> r ap )

14.2

• 4,4

0,09
(o efetivo)

0,0007
(o efetivo)

0,005
(o efetivo)

RADIOIS0TOPO OBTIDO

Atividade (inCi/mg)

a 10 lón cm " s x
Meia Vida

44,6 dias

100 anos

4
7,5 x 10 anos

70,8 dias

2,7 anos

5,27 anos

* Reações de produção de 5



Quadro I I I . 4 - Reações Envolvidas na Produção de Hg

REAÇÕES

(n,t)

1 9 6 l*(n.,)1 9%g

196l.g(n,v)197Hg

198Hg(n.y)199^g

1 9 8HB(n.,)1 9 £W

OUTRAS

1 9 6Hg(n,p)1 9 6Au

198Hg(n.p)198l"AU

193Au

1 9 9Hg (n,p)1 9 9Au

ALVO

Abundância Isotó
pica (%)

0,15

10,1

29,7

0,15

10,1

16,9

Seção de Choque
00

121

3080

0,018

1.9

4.9

RADIOISOTOPO OBTIDO

Atividade(mCi/g)

a 1013n cm"2 s" 1

Id 7d sat

72 143 144

800 3000 3600

18,2 118 1220

Meia-Vida

23,8 horas

64,1 horas

43 minutos

estável

46,6 dias

6,2 dias

2,3 dias

2,69 dias

3,13 dias

192.Reações de produção do ~Hg



19 7Quadro III.4 - Reações Envolvidas na Produção de Hg (continuação)

REAÇÕES

( n , Y) OUTRAS

2 0 0Au

2 O O Hg(n ,« ) 1 9 7 m Pt

1
1 9 7 P t

ALVO

Abundânica Isotó-

pica (!)

23,10

23,10

Seção de Choque
(b)

RADIOISOTOPO OBTIDO

Atividade (mCi/g)
a 1013n cm"2 s"1

Meia Vida

18,7 horas

48,4 minutos

81 minutos

20 horas

197
* Reações de produção de Hg

t o



203,Quadro III.5 - Reações Envolvidas na Produção de Hg

(n,Y

ng(n.Y)

19tx.

1 9 8 ^ •,]

1 9 8Hg(n, y)

REAÇÕES

)

203H g

I8

T
1 9 9Hg

OUTRAS

196HS(n.p)196Au

198»g(n.p)198[°Au

Abundância

pica (!)

4,9

0,15

10,1

0,15

10,1

ALVO

Isotó- Seção de Choque

(b)

29,7

120

3080

0,018

1.9.

RADIOISÕTOPO

Atividade(mCi/g)

a 1013n cm"2 s"1

Id 7d sat

18,2 118 1220

72 143 144

800 3000 3600

OBTIDO

Meia Vida

46,6 dias

23,8 horas

64,1 horas

43 min

estável

6,2 dias

2,3 dias

2,69 dias

203.* ficações de produção de Hg



Quadro III.5 - Reações Envolvidas na Produção de TIg (continuação)

REAÇÕES

(n,Y)

•

2 O \ l ( n ,y ) 2 0 4 Tl

204Pb(n,Y)205Pb

208Pb(n,Y)209Pb

OUTRAS

199Hg(n.p)199Au

2 0 0Hgfn.p)2 0%u

1
2 0 0Au

20°Hg(n,a)197mPt

1 9 7Pt

2«Wp)2 (^B

2 0 6 P b C n . o ) 2 0 ^

AL1

Abundância Isotô-
pica (%)

1619

23,1

23.1

29,5

29.5

24,1

1,4

52,4

VO

Seção de Choque
(b)

2 x IO"6

(* rap)

11

^0,0027
(neutrons 14MeV)

0,7

5,0 x IO"4

RADIOISOTOPO OBTIDO

Atividade(mCi/g)

a 101 3n cm"2 s " 1
Meia-Vida

3,13 dias

18,7 horas

48,4 min

81 min

20 horas

44,6 dias

3,78 anos

46,6 dias

1,4 x 107 anos

3,3 horas

* Reações de Produção de



Quadro I I I . 6 - Reações Envolvidas na Produção de 1 2 5 I

REAÇÕES ALVO RADIOISÕTOPO OBTIDO

(n . OUTRAS Abundância Isotõ-
pica {%)

Seção de Choque
(b)

Atividade(mCi/g)

a 1013n an"2 s"1
Meia-Vida

1 2 4 Xe(n,

125
0,10 128

lsem 2sem sat

0,22 0,45 2,8

1 2 5
'Xe 16.8 horas

1 2 5 I 60,2 dias

1 2 5 I (n , Y ) 1 2 6 I 894 13,0 dias

1 2 6 Xe(n/ 0,09 3,9 36,4 d ias

1 2 8 Xe(n, 1,9 0,3ó 8.89 dias
1 3 OXe(n,»1 3 1 mXe 3,9 0,42 12,0 dias

1 3 2 Xe(n,

1 3 3Xe

27,0
0,025 2,2 dias

0,36 5,29 dias

134Xe(n, )135Xe 10,5 0,25 9,17 horas

1 2 4Xé(n,p) '2 4I 0,10 4,15 dias ín

125* Ilações de Produção tie " J



Quadro II1.6 - Reações

REAÇÕES

•

OUTRAS

126Xe(n.p)126I

I29Xe(n.P)129I

1MXe(n.P)130I

" W P ) 1 3 1 !
124Xe(n,«)12He

1 2 6Xe(n,«)1 2 3>
123 T e

1 2 W) 1 2 5 m Te

Envolvidas na ]Produção de

ALVO

Abundância Isotó-
pica (*)

0,09

26,4

3.9

21,2

0,10

0,09

1.9

3,9

Seção de Choque
(b)

•

I (continuação)

RADIOISOTOPO OBTIDO

Atividade(mCi/g)
a 1013n on'2 s"1

Meia-Vida

13,0 dias

1,57 x IO7 anos

12,36 horas

8,04 dias

154 dias

16,8 dias

119,7 dias

1,24 x IO13 anos

58 dias

109 dias

9,35 horas



Quadro III.6-Reações Envolvidas na Produção de I (continuação)

REAÇÕES

(n,y)

•

OUTRAS

1 3 2 X e ( n . a 1 2 9 * T e

1 2 9 T e

134Xe(n,a)131?Te

131Te

12&Te(P,n)125I

124Te(d,n)125I

125Te(d,2n)125I

12STe(d,n)126I
123Sbta,2n)12SI

121Sb(a;4n)121I

121Sb(a,2n)123I

125Sb(a,2n)124I

123SbC.n)12&I

ALVO

Abundância Isotõ-
pica (%)

27,0

10,5

7,0

4,6

7,0

7,0

42,7

57,3

57,3

42,7

42,7

Seção de Choque
00

RADIOISCtTOPO OBTIDO

Atividade(mCi/g)

a 101 3n cm"2 s~l

Meia-Vida

33,6 d ias

69,6 min

30 horas

25 min

60,2 d ias

60,2 dias

60,2 dias

13,0 dias

60,2 dias

2,12 horas

13,3 horas

4,15 dias

13,0 dias

* Renç.õos òo produção do c I



*

Quadro I I I . 7 - Reações Envolvidas na Produção de 1 1 3 S n / 1

REAÇÕES

(n, Y )

112Sn(n,v)113mSn

112Sn(n,Y)113Sn
116Sn(n,v)U7mSn

1 1 8 Sn(n. ,J U 9 ^n

12OSn(n,>)12i^n

121Sn-

122Cn(n,,,)123Sn

124Sn(n,,)125Sn

OUTRAS

1 1 4 Sn(n.p) 1 ^In

U 4Sn(n,P)1 1 4In

1 1 5SnCn,p)1 1^mIn

115C , v l l 5 TSn(n,p) In

ALVO

Abundânica I so tó-

pica (°o)

1,0

14,4

24,1

32,8

4,7

5,8

0,66

0,35

Seção de Choque
(b)

0,35

0,8

0,006

0,016

0,001

0,14

0,180

0,13

1 3 m l n

RADIOIS0TOPO OBTIDO

Atividade(mCi/g)
a 1013n cm"2 s"1

lsem 4scm sat
0,6 2,1 16,0

MEIA-VIDA

20 min

115,1 dias

14,0 dias

245 dias

- 50 anos

?7,0 horas

129,2 dias

9,õ4 dias

49,5 dias

71,9 scg.

4,5 horas

6,0 x IO14 a n ü S O".

* Reação de produção do Sn



Quadro I I I . 7 - Reações

REAÇÕES i

(n.Y)

•

OUTRAS

1 1 7Sn(n,p) 1 1 7 i nIn
i

117Snfn.T»117In
112Sn(n,a)109Cd

113Cd

118Sn(n,a)115mCd

Envolvidas na

Abundância
pica

7,6

1,0

14,4

24,1

Produção

ALVO

Isotõ- Seção de
(b)

de 1 1 3

Choque

S n / 1 1 3 m I n (cont inuação)

RADIOIS0TOPO OBTIDO

Atividade(mCi/g)
a lC i 3n cm"2 s" 1

Meia-Vida

1,95

38

453

14,6

9 x IO15

44,8

horas

min

dias

anos

anos

horas



Quadro I I I . 8 - Reações E n v o l v i d a s na Produção de Mo/ mTc

REAÇÃO

( n , y )

9 8>b(n, ,)">*>
1

92Nb(n,v)95JSb

1OONb(n,»1O1Nb

OUTRAS

•92Nb(n.p)92mNb

92M3(n,p)92Nb

94Mo(n.p)94Nb

55Mo(n,p)95mNb

95Mo(n,p)95Nb

9 6Nb(n,P)9 6Nb

9 7>b(n,p)9 7Kb

ALVO

Abundância I s o t ó -

p ica (%)

24,4

14.8

9,6

14.8

9,1

15,9

16,7

9,5

Seção de Choque

Cb)

0,51

< 0,006

- 0,045

0,199

RADIOISOTOPO OBTIDO

Atividade (mCi/g)

a 101 3n cm"2 s " 1

1 h 24h s a t

2,3 47,5 204

Meia-Vida

66,0 horas

6,0 horas

6,9 horas

3,5 x IO 3 anos

14,6 min

10,15 dias

- 108 anos

4
2 x 1U anos

86,6 horas

35,15 dias

23,4 horas

74,0 min o

Reações de produção



99 99mQuadro I I I . 8 - Reações Envolvidas na Produção de Mo/ Tc (continuação)

REAÇÃO

(n.Y) OUTRAS

98Mo(n,p)98Nb

9 2Mo(n,c08 9Zr

9Sb(n«)93Zv

98?.b(n,a)LJ5Zr

1 O O Nb(np) 9 7 Zr

235Uín,f)99Mo

ALVO

Abundância I so to -

p ica (°Ó)

24,4

14,8

16,7

24,4

9,6

0,7196

Seção de Choque

(b)

•

34,8

RADIOIStfTOPO OBTIDO

Atividade(mCi/g)
a 1013n cnf V 1

lh 24h s at
1.85 40 174

Meia-Vida

51 nán

78,4 horas

1,5 x 10 anos

64 dias

16,8 horas

66,0 horas

* 99
Reações de produção do Mo



Q C

Quadro III.9 - Reações Envolvidas na Produção de Kr

( n , Tf)

34,. . . SSnu

^KrCn/O Kr

80Kr(n,O81Kr

78Kr(n,Y)79Kr

REAÇÕES

r

OUTRAS

7 8Kr(n,a)7 5Se

82Kr(n,o)79Se

82Kr(n,p)82Br

235U(n,f)85Kr

Abundância
pica (%)

57,0

2,25

0,35

0,35

11,6

11,6

, 85.,

ALVO

Isoto- Seção de Choque

(b)

0

0

14

4

,09

,042

,7

RADIOISCTOPO OBTIDO

Atividade(mCi/g)
a 1013n cm"2 s ' 1

iMeia Vida

4,5

10,76

2,1 x 105

34,9

120

6,5 x 104

35,34

horas

anos

anos

horas

dias

anos

horas

-.J



Quadro III.10 - Reações Envolvidas na Produção de 133Xe

*

REAÇÕES

(n.Y)

132Xe(n,Y)133mXè

132Xe(n. Y)133Xe

124Xe(n,v)12*Xe

125,

1 2 5 Un.v) 1 2 6 I

12ôXcín,v,127Xe.

128Xe l tu ;)
12&:nXe

1 5 0 Xe s n,0 1 3 1 i r %

154Xcu>., ;)
155Xe

OUTRAS

1 2 4 X e ( n , p ) 1 2 4 I

1 2 6 X e ( n , P ) 1 2 6 I

l 2 9 XoCn,p ) i 2 9 I

ALVO

Abundância I so to -

pica (%)

27

0,10

0,09

1,9

3,9

10,5

0,10

0,09

26,4

Seção de Choque

(b)

0,075

0,36

123

894

3,9

0,36

0,42

0,25

RADIOISOTOPO OBTIDO

Atividade(mCi/g)
a 1013n an"2 s"1

Meia Vida

2,2 dias

5,29 dias

60,2 dias

13,0 dias

36,4 dias

8,89 dias

12,0 dias

9.17 horas

4,15 dias

13,0 dias

1,57 x \07 anos
- 4

Reações de produção de Xc



Quadro III.10 - Reações Envolvidas na Produção de Xe (continuação)

PEAÇOES

(n,Y)

*

OUTRAS

1 3 OXe(n.p)1 3 OI

1 3 1 Xe(n ,p ) 1 3 1 I

1 2 4 Xe(n.«) 1 2 lTe

12lTe

1 2 6 Xe(n ,a ) 1 2 3 ^Te

1 2 3Te

1 2 8 Xe(n , a ) 1 2 5 n Te

1 5 OXe(n,cx)1 2 7^re

1 2 7 Tc

132Xe(n.oí129Jlte

129 T e

1 3 4X t(n,a)1 5 1 i nre
131Tc

2 3 5 U(n,f ) 1 3 3 Xe

ALVO

Abundância Isotó-
pica ("0

3,9

21,2

0,10

0,09

1,9

3,9

27,0

10,5

1
Seção de Gioque

(b)

RADIOISÕTOPO OBTIDO

Atividade(mCi/g)
a 1013n cm"2 s"1

Meia Vida

12,56 horas

8,04 dias

154 dias

16,8 dias

119,7 dias

1,24 x IO13 anos

58 dias

109 dias

9,35 horas

33,6 dias

69,6 min

30 hoars
25 min

5,29 dias

* Reações do produção de "\e



istfropo

51Cr

S9Fe

1S>\

2 0 3 H S

125,

99MO

1 1 S S n

ALVO

Substância
irradiada

K-jCrC^

Fe2°3
(801)

HgO

HgO

Xe

MoO-

SnO2

Massa
(g)

15

0,010

0,300

3

3

20

1

Quadro

A i
(Taxa de
produção
mCi/h)

3,0

0,025

2,1

0,5

1.0

46

0,5

V.I - Produção

Vi
(Importa-
ção em
1980:mCi)

25

12

120

3.196

911.000

1.350

Vi
A i

8,3

480

57<b>

240

2.700

-=3.428

de Radioiaotopos no reator H2O-UO2

Ocupação da
prateleira
giratória
(posição x
hora)

1.743

100.810

50.400

câmara
central

câmara
central

567.000

719.953

Potencial de
produção

(mCi)

5.230

2.520

12.600

6.000

275.000

283.500

Preço de
catalogo^ J

(US$)

7,2/mCi

60/mCi

42/mCi

6/mCi

manuseio ^
131.721

irradiação
13.855

• (c)manuseio v J

745.890
irradiação

484.000

Valor da
produção

(US$)

37.656

151.807

529.200

37.800

145.576

1.729.890

Z =2.131.929
(a) Catalogo "Radiochemicals" - The Radiochemieul Centre Aincrsham - Jan-19Sl
(b) Alternativa para Hg-203
(c) Custos de irradiação e manuseio de radioisótopos destinados ã montagem de geradores
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