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ABSTRACT

A variable energy isochronous cyclotron (CV-28) was

insta Hated in 1974 at the Instituto de Engenharia Nuclear in. M o

de Janeiro, with the purpose, among others, of irrating

suitable targets to produce radioisotopes for medical

diagnostic audies.

" j:.s papers is an overview of the work done in the last

two decacKS and reports the present status on the production of

iodine-3 7 and gallium-67.

radiosiotopes, radiopharmaceuticals, processing

short-lived radioisotopes, labelled molecules,

cyclotron, carrier-free radioisotopes, medical

diagnostics with radioisotopes and radioisotopes

quality control.
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RESUMO

O Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, localizado no
campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, foi c

primeiro no País e é o único no Estado do Rio de Janeiro, ec
produção de radioisõtopos coro partículas carregadas.

Esta publicação apresenta uma retrospectiva dos
trabalhos das duas últimas décadas e relata o estágio atual da
produção de iodo-123 e gãlio-67.

Palavras chave: radioisótopos, radiofármacos, processamento de
radioisótopos de vida-curta, moléculas marcadas,
cyclotron, radioisótopos livres de carregador,
radiodiagnóstico e controle de qualidade de
radioisótopos.
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1. INTRODUÇÃO

O Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, localizado no

campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, foi o

primeiro no País, e 6 o único no Estado do Rio de Janeiro, es

produção de radioisôtopos com partículas carregadas,

O Instituto dispõe de um CICLOTROS, capaz de produzir

feixes de partículas carregadas, adequado para a produção de

radioisôtopos; e também de laboratórios destinados ao

processamento de radioisôtopos e à preparação de radiofármacos. A

localização destas instalações, próximas aos Institutos de

Ciências exatas e biomédicas, 6 de grande conveniência no

aperfeiçoamento de recursos humanos especializados na área

nuclear.

A promoção no uso de técnicas nucleares, assim como o

incentivo na redução de doses aos pacientes usuários de

radiofármacos, sSo dos mais nobres finalidades da CNEN para com

a sociedade. A participação do IEN - CNEN/RJ na produção de

radioisôtopos de vida curta para usos em medicina procura

satisfazer estas diretrizes.

A experiência do IEN, na produção de radioisôtopos com

partículas carregadas, foi adquirida ao longo de duas décadas de

pesquisa, desenvolvimento, engenharia, operação e manutenção do

acelerador e equipamentos periféricos, e utilidades. Este.

publicação não tem cunho didático, mas expõe a evolução dos

trabalhos dando uma visão geral aos futuros pesquisadores na área,

estudantes de graduação e pós-graduação dos cursos de

física, química, engenharia e biomédicas.



2. CRONOLOGIA

Embora os primeiros ciclotrons tenhas entrado

em funcionamento no final dos anos 30, somente na década de SO

a implantação destas máquinas teve um desenvolvimento

mais generalizado. A partir de 1970 começaram a ser

comercialmente oferecidos sob a denominação de ciclotron

compacto.

No fim da década de (0, a área da Física do 1BN em

busca de um equipamento de porte, que permitisse um

melhor desenvolvimento, propôs à instalação de um acelerador1 í

O crescente interesse por tais aceleradores é evidente

quando se sabe que em 1959, no mundo, operavam 2 ciclotrons e

em 1989 este número era de 131 ciclotrons operacionais, dos

quais 50 utilizados para aplicações na área de medicina nudeari2l

No inicio da década de 70, foi implantado no IEN *

CNEN/RJ um ciclotron modelo CV-28iZ\ Pelas características

do acelerador e pelo projeto das instalações prediais

destinava-se ft pesquisa, ft produção de radioisótopos e as

aplicações de técnicas nucleares'* 2

Em dezembro de 1974, o complexo do ciclotron do IEN

foi inaugurado e o restante da década foi dedicado a testes de

desempenho do acelerado r(5j implantação dos laboratórios

periféricos, estudos para medidas de funções de excitação(6> e

produção de radioisõtopos'7'8! Foram iniciados estudos de danos

pela radiação, recuperação de alvos (enriquecidos), e

desenvolvimento de alvos e porta-alvos.



No complexo do ciclotron foi prevista una ampla área
experimental onde fora» instalados equipamentos que permitiram
a realização de trabalhos es física nuclear experimental.
Mo laboratório de química quente, destinado à produção
de radioisôtopos, foram iniciadas as instalações de infraestrutura
para o processamento, tais como: célula de recepção49J células
de processamento00* blindagens e sistema de transporte de
alvos irradiados'11 * na casamata do ciclotron. No lat>oratôrio
de física foram realizadas medidas das funções excitação e
razões isoméricas** * * de diversas reações, iniciaram-se estudos de
conversão interna(13) com espectrômetro de elêtronslHi e a
instalação de um sistema de transporte com jato de hêliotnl

Na década de 80, iniciou-se no IEN a produção de
radioisôtopostW propriamente dita e, paralelamente, a
preparação de moléculas marcadas*17> e de radiofármacos com
os indispensáveis controles de qualidade químico,
radionuclidico, radioquímico e farmacêutico. Esforços
foram dedicados ao desenvolvimento, adequação e
nacionalização de métodos de produção de radioisôtopos
utilizados na área de medicina nuclear 0 8' 1 9' 2 O' 2 1'"' 2 3 ).
Foram realizados testes em animais*17> e aplicações em seres
humanos12I>} com índio-111 e gálio-67, respectivamente, e também
foram pesquisados novos métodos de produção de tálio-201<25)

e sódio-22(26).

Objetivando a produção de radioisôtopos em caráter
comercial, foram projetados, construídos e instalados sistemas,
equipamentos e dispositivos especiais para a implantação de
engenharia de processo para o iodo-123(27> e gálio-67(28!
Em meados da década, o iodo-123 já era produzido pela
reação 12*Te(p,2n)123I <29> em caráter rotineiro é
distribuído regularmente a hospitais.



Na década de to, o gàlio-67 teve também

sua produção estabelecida, via reação 6 Zn (p,2n) *7Ga (S0>tmas a

carência de recursos humanos qualificados não permite ainda a

distribuição aos usuários em caráter regular.

Foram também iniciados contatos com o KfK da

Alemanha e a IAEA, visando A transferência de tecnologia,

para a produção do iodo-123, via xenônio (KIPFOS), com

elevada taxa de produção.

NOTAS:

• No inicio da década de 80 entrou em operação o

segundo CV - 2$ do País, no IPEN - CNEN/SP,

CV - 28 • Cfclotren fabricado ptla The Cyclotron Co.

K f K • KtrnfortchungtiantriM Karltruht Cat*

I A E A * International Atonic Éntroy Aftncy

Kl PROS • KarUruht 'oá\m Production SyittM



3. REAÇÕES NUCLEARES

En 1919, Ernest Rutherford identificou a primeira

transmutação nuclear usando partículas alfa de uma font»

radioativa natural (polônio-214).

+ Ĥe * "o + próton

Em 1930, Cockroft e Walton realizaram a primeira

transmutação usando partículas aceleradas artificialmente.

7Li + próton » *He + *He

Uma reação nuclear típica, pode ser escrita:

a + X • Y + b

ou ainda: X (a,b) Y, onde X e Y são núcleos em geral,

mais pesados do que as partículas a e b,

A radioatividade induzida e a transmutação artificial

foram possíveis por causa do desenvolvimento de aceleradores de

partículas. A produção de radioisõtopos pode ser obtida

•m reatores e com aceleradores. O reator nuclear é uma fonte dê

neutrons térmicos que podem ser capturados por elementos

estáveis. A reação então 6 do tipo:

JX + Jn > "Jx • r

ou ainda: Jx (n,r) **J



Aceleradores são dispositivos capazes de produzir

feixes de partículas carregadasz elétron {$ ), proton (p) r
deuteron (*H), helion (sHe) e alfa (4He).

A reação típica é da fona:

n

ou ainda: Jx (p,n) J

Dentre os aceleradores capazes de pemitir a

produção de radioisótopos o sais empregado é o ciclotron.

Em geral, várias sáo as reações que permitem a

produção de ua determinado radioisótopo con um ciclotron. A

escolha da reação nuclear ê um importante requisito para a

identificação do método adequado para a produção de um

determinado radioisótopo. A principal variável nas reações

nucleares é a energia da partícula incidente. Para um dado núcleo

alvo e uma determinada partícula, incidente com uma energia

definida, existirá uma probabilidade que ocorra uma reação

especifica, esta probabilidade é denominada seção de choque.

Vários parâmetros próprios do acelerador devem ser considerados,

tais como: partícula capaz de ser acelerada, faixa de energia

disponível para determinado feixe e corrente máxima do feixe

para a partícula escolhida.



A relação entre a variação da seção de choque de uma
dada reação com a energia da partícula incidente é chamada de
função excitaçãoii2>. O conhecimento da funçSo excitação da
reação permite maximizar a produção do radioisótopo de interesse e
minimizar a quantidade de contaminantes radioativos no processo.

A espessura do alvo também é um fator importante, pois
quando uma partícula carregada incide sobre um alvo, a
probabi)idade da partícula interagir com os elétrons orbitais do
material alvo í maior do que com o núcleo. A partícula muito mais
pesada do que o elétron atravessa a matéria quase em linha reta,
necessitando de um elevado número de colisões para ser parada.
Partículas leves, têm alcance maior que as partículas pesadas,
assim como as de menor carga têm alcance maior que as de maior
carga. Quanto maior for a densidade do meio, menor será o alcance
da partícula. A energia das partículas do feixe incidente e
a espessura do alvo irradiado são relacionados pelo poder frenador
(-dE/dx).
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4. RXDI0I8ÓT0P08

O termo nudídeo designa uma espécie nuclear

caracterizado pela constituição do seu núcleo, isto 6, o número de

protons e de neutrons que o constituem. Um isôtopo é um

nuclídeo, de um grupo de dois ou mais, tendo o mesmo número de

protons (z), ou mesmo número atômico, mas que diferem no número

de neutrons (N) . 0 numero de massa (A) caracteriza cada isótopo

e é a soma do número de protons mais o número de neutrons

A maioria dos elementos é encontrada como uma mistura de

isótopos. Nem todos os nuclideos conhecidos sáo estáveis. Por

exemplo, tório-232 e urânio-238 são radioativos} eles ocorrem em

quantidades razoáveis distribuídos na crosta terrestre, mas com

radioatividade tâo fraca que podem ser manuseados da mesma forma

que elementos estáveis. Outros isótopos radioativos que ocorrem

naturalmente sâo, por exemplo: potássio-40 (T 2» 1,28 x I0
9anos),

rubídio-87 (T • 4,8 x 1010anos) e o neodímio-144 (T • 2,1 x

10 'anos).

0 potássio possui três isótopos naturais o 39, o

40 e o 41, com abundâncias relativas de 93,25%, 0,011 % e 6,73 %,

respectivamente. 0 potássio, é constituinte de nossa massa

muscular e quando somos submetidos à medidas de corpo inteiro,

é observado no espectro gama o pico característico do 40K,

correspondente i energia de 1,461 MeV. Portanto, c potássio-40

é um radíoisôtopo natural, encontrado nos organismos vivos,

com meia-vida longa e consequentemente fracamente radioativo.



•*m

Contudo na sua maior parte radioisôtopos são produzidos
artificialmente:

(a) pela adição de neutrons;
(b) pela adição de protons; e
(c) por fissão, que é a adição de um neutron a um átomo pesado,

que leva à fragmentação do núcleo, onde os fragmentos (de
f issSo) ou seus produtos de decaimento são os radioisótopos
produzidos.

0 primeiro e o terceiro tipo são produzidos em reatores nucleares,
enquanto que os do segundo tipo são produzidos em
aceleradores. Exemplos de radioisôtopos produzidos são
apresentados:

(a) reação por adição de neutrons:

n + Jx > A * J Y + 7

reação (n,r) Ex.: 59Co (n,y) 6 0Co;

(b) reação por adição de protons:

P • :

reação

X

(P ,a) Ex.:

z - 1

2

+

5Mg (P,«>
2 2Na;

(c) reação por fissão:

n + "X > *'p + ' Y + n

reação (n,fissão) Ex.: 235U (n,fissão) 1 3 7Cs.
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Os radioisõtopos sSo uma das mais relevantes

aplicações da radiação nuclear. Radioisótopos, são utilizados em

várias áreas da pesquisa, engenharia, indústria, hidrologia,

agricultura, pecuária, geração de energia, meio-ambiente,

arqueologia, geofísica e geoquímica, conservação de alimentos,

controle de pragas e na saúde.

Os aceleradores usados para a produção de radioisótopos

são principalmente ciclotrons e aceleradores lineares (linacs). Os

radioisótopos produzidos em aceleradores são em geral deficientes

em neutrons. Os ciclotrons são as máquinas mais versáteis para a

produção de radioisótopos, tanto a energia das partículas quanto

a corrente do feixe podem ser ajustadas de modo a serem obtidos os

melhores resultados em termos de rendimento de produção e pureza

do radioisótopo desejado.

Radioisótopos na área de saúde têm uso em diagnose,

terapia e estudos metabólicos. 0 diagnóstico com radioisótopos 6

a base da moderna medicina nuclear, os radioisõtopos convenientes

são aqueles que produzam a menor dose de radiação ao paciente,

tenham meia-vida curta, sejam livre de carregador, decaiam

por captura eletrônica e emitam radiação gama de envrgia

entre 100 e 300 keV, sejam estéreis e apirogênicos, e possuam

meia-vida compatível com o fenômeno biológico a ser estudado.

0 decaimento por captura eletrônica ocorre quando um elétron,

geralmente da camada K, é capturado pelo núcleo. A vaga

deixada na camada K, é preenchida por um elétron de

uma camada mais externa do átomo e o processo é acompanhado

pela emissão de raios X característico. Resultam no seu

uso:



- menor dose de radiação ao paciente;

- possibilidade de repetição de exames em um mesmo paciente;

- o reduzido risco de radiação ao pessoal da clinica e

a possibilidade de contaminação reduzida; e

- minimização da quantidade de resíduos.

Atualmente, os radioisôtopos mais produzidos em

ciclotron são: gàlio-67, iodo-123, lndio-111, talio-201,

criptônio-Slm, sôdio-22, cromo-Sl e ouro-195».

O radioisótopo (nas condições ideais) para uso médico

chama-se radiofármaao,

A tabela 1, lista alguns dos radioisôtopos produzidos

em ciclotron com amplo uso em medicina nuclear, a energia dos

protons incidentes, o rendimento de produção proporcional â

corrente do feixe (mCi/uAh), e à meia-vida ( T
1 / 2)*

isótopo

K -38

CO-57

Ga-67

Ge-68

Br-77

In-111

I -123

Tl-201

alvo

(enriquecia.)

Ar (nat.)

Ni-58

Zn-68 (98 %)

Ga (nat.)

Se-78 (99 %)

Cd-112 (97 %)

Te-124 (96 %)

Tl-203 (95 %)

energia

(MeV)

30

27

30

30

25

30

30

30

rendimento

(mCi/tiAh)

4,4

2,5 * IO'2

5,2 - 6,2

1,3 K IO*5

4,3

6

25 - 45

2/6

jneia-vida

7,62 min

280 d

78 h

280 d

58 h

2,81 d

13,2 h

73 h

Tabela l. Rendimento (de alvo grosso) de produção de

alguns ísótopos produzidos em ciclotron»
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Os alvos listados na tabela 1, são em sua maioria

altamente enriquecidos (acima de 95%) e o elevado teor no isótopo

adequado à produção desejada implica em elevado custo de

aquisição. A necessidade de aivos altamente enriquecidos para

a produção de radioisõtopos é um ponto crítico no ciclo

dos rad i osótopôs.

0 Pais adquire, no restrito mercado internacional,

o telúrio-124 (96% a US$ 11,000/g) e o zinco-68 (98% a

US$ 2,250/g). Usualmente, isótopos com elevado enriquecimento

necessáris como insumos na produção de radioisótopos são

enriquecidos em separadores eletromagnéticos13*'.

Os métodos de produção dos radioisótopos podem ser

diretos e indiretos. Na produção direta, utilizam-se as reações

em que o radioisõtopo escolhido é produzido diretamente do

material alvo. Na produção indireta, o ra<?iois6topo de

interesse é obtido pelo decaimento do seu precursor que, já

separado do material alvo, decai por um tempo determinado, levando

ao máximo o crescimento do radioisõtopo em questão.

Um caso típico de produção direta é o da produção de

gálio-67. 0 alvo é uma lâmina de zinco metálico, enriquecido a

99% em zinco-68, irradiado com prótons de 24 MeV, que conduz à

reação *8Zn (p,2n) 67Ga.
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Um exemplo de produção indireta é a de iodo-123 via a

reação 122Te (3He,2n) 123Xe (este método foi usado no IEN de

1979 a 1983). 0 iodo-123 é produzido pelo decaimento do

seu precursor o xenônio-123, que é obtido pela irradiação

de alvo de Teo (natural) por um feixe de hei ions com

energia de 30 MeV. Após irradiação, o alvo é aquecido em forno a

675° C, liberando o xenônio-123 que é capturado em uma armadilha

de cobre mantida à temperatura ác nitrogênio liquido. O iodo-123

6 retirado da armadilha com solução 0,1 N de NaOH quando atinge a

atividade máxima. No caso da produção comercial do iodo-123 por

este método, usar-se-Ia 122TeO (enriquecimento de 96%

ÜS$ 20,500/g).
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5. O CICLOTRON DO IEN

O CICLOTRON foi idealizado, em 1929, por Ernest

Orlando Lawrence. 0 primeiro modelo foi construído cerca de um

ano mais tarde por Lawrence e seu colaborador N. F. Edlefsen na

Universidade da Califórnia. Em 1931, M. S. Livingston em sua

tese de doutorado, publicava a primeira verificação experimental

do princípio de ressonância*3**.

Há longo tempo, ciclotrons são usados em pesquisa.

Nos dias atuais, aceleradores são largamente usados em

vários processos de produção que necessitam feixes de lons com

corrente elevada. As principais utilizações do ciclotron do

IEN, são:

- pesquisa básica e formação de pessoal;

- produção de radioisôtopos para medicina nuclear;

- produção de fontes radioativas; e

- testes não destrutivos de materiais.

Para a produção de radioisôtopos um ciclotron de porte

médio (energia de protons até 40 MeV) é o mais conveniente. 0

ciclotron do IEN, é compacto, isôcrono, multipartícula e de

energia variável (modelo CV-28), capaz de produzir feixes

externos de protons com energia de até 24 MeV, deuterons

(hidrogênio 2) de até 14 MeV, helions (hélio-3) de até 36

MeV e partículas alfas (hélio-4) de até 28 MeV.
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Um feixe de partículas carregadas, ao incidir sobre um

alvo, produz uma grande quantidade de calor, em geral em uma área

muito reduzida (diâmetro do feixe). Assim, é necessário que o

material do alvo seja capaz de suportar temperaturas elevadas e

ter alta condutividade térmica, para poder dissipar o calor gerado

e evitar a sua fusão. A refrigeração do alvo torna-se necessária

e este deve ser confeccionado na forma metálica (lâmina) ou de um

composto de alto ponto de fusão (oxido fundido sobre lâmina

metálica). Para permitir a refrigeração do alvo tornam-se

necessários porta-alvos específicos para cada tipo de alvo.

Alvos líquidos ou gasosos, em geral exigem a confecção de

porta-alvos mais sofisticados.

Um exemplo de alvo na forma de lâmina metálica é o do

alvo de prata usado para a produção do índio-111. A irradiação

de folhas de prata (natural), com partículas alfa de 28 MeV conduz

à reação Ag (oc,2n) In. Após irradiação o alvo é dissolvido

em ácido nítricô concentrado, e a prata precipitada com ácido

clorídrico. 0 índio-111 que permanece na solução é separado por

troca aniônica do cádmio-109, "filho" do índio-109 que foi

produzido simultaneamente à irradiação.

Um exemplo de alvo na forma de» oxido fundido é o do alvo

de 6xido de telúrio. 0 alvo consiste de uma camada de 1Z4TeO

enriquecido a 96%, depositado sobre uma lâmina de platina.

Apôs a reação 12*Te (p,2n) 123I, o iodo é extraido da

matriz de oxido de telúrio, por aquecimento a 780°C e carreado

por uma corrente de oxigênio que borbulha em água para formar

o produto final Na123I.



Na escolha do porta-a1vos, leva-se em consideração o

fato de ser necessária a melhor refrigeração possível. Assim, o

porta-a1vos desenvolvido no IEN tem a face, sobre a qual incide o

feixe, inclinada em relação a este. A seção do feixe sobre o alvo

é portanto ellptica. O alvo inclinado em relação à

direção do feixe, permite que a mesma quantidade de material-alvo

usada quando posicionado perpendicularmente ao feixe seja

distribuída uma área 8 vezes maior mas com somente 1/8 da

espessura.

Para que o feixe atinja uma superfície bem definida do

alvo, é necessária a instalação, na linha do feixe, um colimador

que disponha de uma fenda com abertura variável, por onde seja

permitido passar o feixe adequado à irradiação. Também é

necessário um parador de feixe (beam stop), entre o acelerador

e o alvo a ser irradiado, a fim de evitar danos aos alvos

durante o período de ajustes da ótica de feixe.

Os principais periféricos do ciclotron são: um imã

distribuidor com saídas de feixe em sete direções; quatro

linhas de feixe com os respectivos sistemas de ótica de feixe

compostos de lentes magnéticas quadrupolares, sistemas de

vácuo, colimadores, válvulas, paradores de feixe e copos de

Faraday para medidas de corrente do feixe de partículas

aceleradas; um sistema de recuperação de hélio-3, capaz de

recuperar até 90% do gás injetado na fonte de ions, e não

aproveitado para o feixe; e um analísador de perfil do feixe.
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6 . INFRAB8TRÜTÜRA B IN8TALAÇÕE8

O ciclotron CV-28 do IEN, está instalado em um

prédio com 1800 m2 (figura 1), especialmente projetado para

abrigá-lo, dotado de refrigeração central (a água gelada),

sistema de exaustão (total no caso de áreas "quentes"), sistema

de distribuição e ar comprimido, sistema de distribuição

de nitrogênio (gá /seco), sistema de distribuição de gás (GLP),

sistema de luzes de emergência alimentado por um gerador Diesel,

sistema de monitoração de áreas, sistemas de distribuição de égua

comum e égua gelada, sistema de -esgoto ativo" capaz de conduzir

os efluentes líquidos até os tanques de armazenamento de rejeitos

localizados na parte exterior do prédio, sistema de luzes de

sinalização (ciclotron em operação), sistemas de comunicações

internas (alto-falantes) e comunicações externas (telefones),

sistema de distribuição de força tipo "CANALIS", sistema de

distribuição de cabos por bandejas suspensas, cofres para

armazenamento de material radioativo e sistemas de filtros na

exaustão.

As blindagens de concreto (fixas e moveis) chegam a

1400 toneladas. As paredes e teto da casamata do ciclotron têm

no mínimo 1,80 m. Os pisos das áreas onde podem ser necessárias

blindagens de peso elevado (área experimental, química quente

química morna e química fria, casamata e manutenção) foram

calculados especificamente para esta finalidade, tendo sido

utilizado revestimento de alta resistência (KORODUR).

Além do andar térreo, o prédio do ciclotron possui mais

dois níveis. No segundo nível, encontram-se os resfríadores de

água (que fornecem a água gelada que refrigera o acelerador e



periféricos e o ar insuflado nos ambientes) com 250 toneladas de

refrigeração disponíveis, bombas de circulação de égua,

condicionadores de ar dos ambientes, trocadores de calor (água

gelada » água deionizada, que circula no interior do ciclotron)

e deionizador.

No terceiro nível, encontram-se as torres de

refrigeração, exaustores e chaminés. Num plano superior está

posicionado o reservatório de égua, com capacidade para 200.000

litros, dos quais 10% são reserva de incêndio.

Anexo ao prédio do ciclotron encontra-se uma outra

construção de dois níveis que abriga escritórios do pessoal

lotado no complexo do ciclotron.

do

A figura 1, mostra as instalações prediais do complexo

ciclotron do IEN.

A M B I E N T E S do P R É D I O do C I C L O T R O N

1 • CASAM AT A DO CICLOTRON

2 - FONTES DE POTÊNCIA DO CV-28

3 - AREA EXPERIMENTAL/CASANATAS

4 * SUS-ESTAÇÃO

5 - FfSICA

6 • CONTROL • DO CV-28

7 - MANUTENÇÃO DO CV-2 8

0 - UTILIDADE 5/ACESSO ao 2 ° PISO

9 • QUÍMICA QUENTE

10- QUÍMICA MORNA

11- OUfMICA FRIA

12- MONITORAÇÃO

13- VESTIÁRIO FEMININO

14- VESTIÁRIO MASCULINO

15- CIRCULAÇÃO

16- ALMOXAR i f ADO

17- COORDENAÇÃO/REUNIÃO

18- SECRETARIA

19- SANITÁRIOS

20- RECEPÇÃO/ENTRADA
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As atividades desenvolvidas no conplexo do ciclotron

exige» a lotação de recursos humanos qualificados e altamente

especializados. O projeto do complexo previa que até 40

profissionais ali poderia» ser abrigados, entre técnicos de nível

superior, técnicos de nível médio e auxiliares.

Ao longo de duas décadas de trabalho físicos,

químicos, farmacêuticos e engenheiros desenvolvera»

competência, especializaran-se e fornara» novos pesquisadores e

técnicos. Técnicos de nível médio co» formação e» eletrônica,

eletricidade, mecânica e química, fora» treinados para atuarem

como operadores do ciclotron, das células de processamento de

radioisôtopos e na manutenção das "utilidades", das células e

do acelerador e periféricos.

A razão entre o número de técnicos de nível superior e

de nivel médio te» sido aproximadamente de 1:1. A experiência

mostra que o tempo médio de preparação de técnicos de nível médio

é de 30 meses. Quanto ao pessoal de nível superior o ingresso

nos laboratórios com o nivel de pós-graduação parece ser o

mais conveniente.

Estagiários e "tesarios" são a melhor escolha para

aquisição de novos valores. Embora no passado tenha sido

constatada uma alta rotatividade, seja pela concorrência do

mercado de trabalho (salários), seja pelas restrições às novas

contratações (serviço público).
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Todos os pesquisadores, operadores, equipes de

manutenção e auxiliares, além da qualificação nas tarefas de sua

especialidade, devem estar aptos a trabalhar com material

radioativo (fontes seladas, materiais irradiados, etc.)»

conscientes dos riscos de contaminação (fontes não seladas e

radioisõtopos) e de irradiação (feixes de partículas carregadas

e neutrons). Assim, a participação de profissionais do Serviço

de Proteção Radiològica é imprescindível no acompanhamento

de inúmeras tarefas que envolvam atividades com radiação.
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7. PROCESSAMENTO DE RADI0I8ÕT0P08

A produção de radioisôtopos com o cíclotron do IEN tem

sido una das suas mais relevantes utilizações. A preparação de

radiofárroacos c- T> OS radioisótopos produzidos é o principal

propósito dos laboratórios de processamento de radioisôtopos e sua

consecução, apresentou vários desafios de ordem tecnológica e

cientifica. Assim, para atingir esse objetivo, uma série

e dispositivos, equipamentos, processos e métodos foram

desenvolvidos pelas equipes que trabalham em torno do ciclotron.

Na irradiação de alvos com partículas carregadas,

leva-se em conta a densidade de potência. A conseqüente

necessidade de dissipar o calor gerado levou ao desenvolvimento

de alvos, porta-alvoslSi> e colimadores tlb\ As formas, dimensões
e peso dos conjuntos alvo/porta-alvos diferem apreciavelmente, em

decorrência de suas propriedades físico-químicas. A impossibili-

dade de manuseio direto de um conjunto irradiado levou ao projeto

e construção de um sistema de transporte da linha de irradiação

(na casamata do ciclotron) até o ambiente da química quente.

O desacoplamento de alvo (irradiado) do porta-a1vos é

uma operação complexa, não deve ser executada diretamente e sim

remotamente19}, dentro de uma célula blindada e com exaustão

controlada. Para a execução desta tarefa, alguns equipamentos e

dispositivos foram projetados • produzidos. A célula blindada
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denomina-se célula de recepção1 i. Após o desacoplamento, o alvo

tona o destino da célula especificamente preparada para um

determinado processamento e o porta-a 1 vos é transferido ao

repositório de material irradiado (37>. O transporte de alvos

irradiados da célula de recepção para cada uma das

células de processamento é realizado utilizando-se um sistema

de transporte inter-cêlulaslli).

0 processamento químico dos alvos irradiados no IEN é

realizado na área denominada química-quente, onde encontram-se

cinco células-quentes*39) consistindo de caixas que são paralepí-

pedos de poliester reforçados com fibra de vidro, circundadas por

parede de tijolos de chumbo, com cinco centímetros de espessura,

capaz de oferecer a blindagem suficiente para a segurança do

operador. A blindagem possue visores de vidro plumbifero

e pinças roanipuladoras. No desenvolvimento destas células de

processamento1*0'*^}, foi dispendido um elevado número de

homens-hora, objetivando uma produção eficiente, remota e

automatizada'*2] a redução de custos e minimização da dose nos

operadores.

Além das células de processamento, foi necessária a

instalação de uma célula de expedição e apoio1*3] onde a

atividade do produto pode ser medida, e realizado o

acondicíonamento do frasco (contendo o produto final) na blindagem

e sua etíquetagem.

Métodos de produção adequados às condições das

instalações disponíveis foram desenvolvidos ou adaptados. A

pesquisa de métodos alternativos de produção***ytem sido continua.

Métodos de recuperação de alvos (enriquecidos)c*5} são também

estudados, na expectativa de reduzir custos de produção

e minimizar a importação de ínsumos.
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A produção de radioisótopos em caráter comercial é
realizada no IEN em bases profissionais, em consonância com as
diretrizes fundamentais segurança, qualidade, regularidade e
confiabilidade e eficiência, nesta ord« m de prioridade146í

Embora os radioisótopos produzidos com o ciclotron do
IEN tenham meia-vida curta, a engenharia de processo adotada
propiciou a minimizaçâo das quantidades de reagentes e volumes
reduzindo a quantidade de rejeitos, que podem ser
facilmente diluídos e, em curto prazo, liberados sem
prejuízos ao meio-ambiente.

0 produto final do processamento são radiofármacos
para serem usados em seres humanos. Isto demanda controle
farmacêutico*47'*8'49* para assegurar a esterilidade e a
apírogenicídade deles. Na química morna foi implantado um
ambiente reservado*50>, dispondo de uma capela de fluxo laminar e
equipamentos necessários para assegurar a esterilidade do
produto. A apirogenicidaâe é verificada por meio do Teste de
Límulusi5U.

Um rigoroso controle de qualidade( 5 2' 5 3'5 *'5 5'5 6} foi
implantado nos laboratórios. Ali, a pureza radionudídica tem
sido controlada por espectrometria gama. Para tanto usa-se um
detector Ge-Li e um analizador multicanal. A pureza química é
determinada por meio de espectrometria de absorção atômica
e a pureza radioquímíca 6 avaliada por cromatograf ia líquida
de alta pressão (H.P.L.C), cromatograf ia de camada fina e
eletrofõrese em papel, entre outros.
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Rotineiramente são processados no IEN o

iodo-123 e o gálio-67. Após a realização dos controles de

qualidade os produtos finais são liberados e expedidos157)

pelo Serviço de Proteção Radiolõgica aos usuários dos Serviços

de Medicina Nuclear da rede hospitalar local.

A produção de iodo-123 disponível no IEN é de 60 mCi por

batelada, para uma demanda de 16 mCi. A produção disponível

de gàlio-67 (•. de 300 mCi por batelada, para uma demanda de

30mCi (maio 92). As doses padrão por exame e por paciente

de iodo-123 e de gálio-67, são de 0,25 mCi e 2 mCi,

respectivamente. Em 1991, o IEN distribuiu 443 mcí de

iodo-123, faturando Cr$ 3.075.261,73 ( M (US$ 4,960.00).

N O T A I : U S * 1 > C r * 620,00 ( M é d i a d t 1991)

( * ) F o n t * G I A L / I E N / C N E N .

P r t ç o d * vtndt do l o d o - 1 2 3 ( « f t u a f i o m f o 9 2 ) :

I n t t r m c tonai * u>* 35 /«Cl

IRASI L / CNEN > U«» 15 /«Cl
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8. CONCLUSÕES

A produção de radioisótopos, foi o mais importante

êxito nas duas últimas décadas de trabalhos realizados no

complexo do ciclotron e um dos mais relevantes do IEN.

A formação de pessoal, a especialização, o

desenvolvimento de competência, o aperfeiçoamento de métodos

e dispositivos, a implantação de tecnologia e as publicações que

registram todo o esforço empreendido, por si s6 justificariam os

investimentos realizados pelo País.

Os benefícios à comunidade resultantes da utilização do

iodo-123 e gálio-67 são imensos, não só pela redução

de dose aos pacientes, mas também pelo uso de técnicas de

ponta na saúde, estendidas à população mais carente.

De janeiro a maio de 1992, foram distribuídos aos

hospitais (HCE, HUCF, ÜNMD e HPE), 175 mCi de iodo-123 e

162 md de gálio-67, permitindo o atendimento de 700 e 81

pacientes, respectivamente.

HCC • Hospi ta l C tn t ra l do Exérc i to /» . /

HUCF • Hospttal Unfv«p»f t é r f o Clamtntfno Fraga/UFRj

HNMD • Hotpital Naval M a r c f l i o Dfa»/RJ

Htt - Hospital Padro Erna«to/UERJ
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