
hi'.

ATUAL ESTÁGIO DA PRODUÇÃO DE RADIOISOTOPOS
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RESUMO

Grande pvte doe radkiaotopoa onda em Mediou
Nadear DO Brail MO importado*. A n a «ida curta,
exigida put ee ndkandf-deoi de apuração midka, im-
plica aa compra de ahaa atrridadae anmeataado an caato,
qw pa m a imiabilua m atfflncio. Viaaido a rabti-
taçio gradual do produto importado, o Iaatitalo de Ea-
geaaarn Nockar ten M finprnhartn no dtawohimeato
de método* e ccneeqoeate produção rotineira de radioiióto-
pa para &• mídia». Atulmeste já «tá wtabrierida
• prodasão rotíneita de ml em 30 mCi/batdada. A
pndvçiode^GaeDcontra-KemfattfiMldetetteiCom
capacidade pierát» de 300 mCi/bttelada. São também
pndnídaa fonte» «dad» de "Co «ad* pai» cafitaçio
de gama câmaiai.

INTRODUÇÃO

0 ckiotron CV-28 do IEN/CNEN-RJ,
1974, tem entre t e u objetam a produção de radkiaótopos
para fins médicoi.

Este tipo de acelerador, pda aataresa dai partfcalaf
aeeleradaa e pda alto inttaiírtartr de contate de feixe,
oferece condições ideais pata execução de vários tipo* de
tsaçoss nucleares, wporialmfBtf BO caio da produção de
mücíaotopo) di meia vida carta asado* cm medicina na*
deu.

01 radioitotODo* prodosidos em cxlotron apresentam
a* vantage» de serem deposites em neutros» e decaírem
por $* t o i captura eletrônica e bvres de carregadores.
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Eaqaaatoqaeoipiodmiaaemreatoiaiaaonaaem aéV
tnav e decaem por fi", o qw ananta a doe s pnjvdka
a vtidei da imagem do órgão em catado.

^mjâ QBjp ̂ ^SvUlMV OB IBBCaCIO Oft W I D v BIDV^BT DVB

I H médicoa, é a miaiawacão da doat de radiacao ao pa-
deate, para iato,« radnaotopoi de meia vida carta da>

a atibação do mI{tlfi = 13,2ft) ao M a do U1/(t,/, =
8.02Í), cate áHimo em algoa caaoa pode opor o paáate
a ama dote de radiação 200 voa* maior qae o |
tmaaiiff aaado em dianéatico.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia de produção de rsójcaiótopos pata ans
BQIOOS cô DproesQe pesoiDia de mtvcacto* daajnicao doa

ndrasótopos, peeqoi ia Dibnográ&ca, catoina da reação
mdear, tipo do abo, separação química, projeto da cehla
OS aVOCCHUBSOvO {CflBOvO* COIWQBV Os? OBsVÍdflOt QO Pff̂ K

duto final, dietóbmiçãoeto final, djatobaiçio e wad»
Oi radnotopoi em prodaçao rotueua os cm viaade

prodaçioaioc1»»/, "Go, »TC<>.
0 » / é produido pda Raçio «Teíp» 1 3 »; , «

traído por difaao gwaa do alvo inaüado c expedido aa
fcimade NJ^I, paajaado por am coitwle radhwacMmro

«eparaçfoouíiiàuéiÍBÍU|x)rtrocai6akaeopioà^inal
é obtido na forma de dtnto. AparisaqaÍBácaédetena-
Badapccaspectrametríadeabti^atc^l^cadcvaions
menores que 1 ppm para Mi e Cu, tppm para o ft c < 10
para o Zn foram determiaado». A pussa microbiologka
égttaatída|Mk»uto(klttfiütrBficitta,áltronii/%r«ao



processamento e ainda a autodavagem do produto final. O
controle de piiogènio é feito pelo teste de Limulus, O ?n
enriquecido, [*Zn) é purificado no final do processamento
e um novo alvo é preparado.

A produção de fontes leladai de "Co (t1/3 = 270d e
raioa gama de 122 e IWkeV) é obtida irradiando-se níquel

metálico segando a reação '"NifapnfNi £ "Co, tem
a necessidade de processamento químico específico.

Companhia Brasileira de Radiologia.
Métodos de produção para outra radioisótopos como

"TIM, mIn, "Cr[2], »Jv*a[3] já foram desenvolvidos,
porém não estão em produção rotineira devido a l
fincai e infra estrutura de nossos laboratórios.

CONCLUSÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Cerca de 30tnCt de iasJ podem ser produsidas sem-
analmente no IEN. Até julho de 1982 já foram enviadas
cerca de 18700 doses de mI para os hospitais: Naval
Mardlio Diai, Central do Exército, Univenitário/UFRJ,
Pedro Emesto/RJ e para o Centro de Medicina Nuclear
de Vitoria.

A principal utilisaçáo do mI, é no mapeamento de
tinóide. Suas características finco-nucleares somadas a
alta poresa do produto final o tornam ideal para uso em
pediatria. Além disto o 1 M / emite raio gama de KtttV,
que está dentro da faixa ideal de detecção, proporcionando
imagens de melhor qualidade.

Atualmente a produção do "Qa é feita sem compro*
mÚKs externos pois a célula de processamento remoto
encontra-se em fase de otimisaçáo, com câpyHadf pre-
vista de 300 znCi de rOa por batelada. Devido suas pro-
priedades fiaco-nuckares favoráveis, este radiotsotopo tem
se mostrado um ótimo agente para visualisaçáo de tumores
em tecidos moles e lesões inflamatórias. Seus raios gama
de 93,185 e 300keK estão na faixa de máxima eficiência
ds detecção.

As fontes de "Co produsidas no IEN são fontes se-
ladas e podem ter atividades entre 0,050 a \,QmCi com
diâmetro de 2 • 4mm, Cerca de 60 dias, após a irradiação,
ss impuieiu de uNi (<1/a = 6.1d) uCo (í l /a * 70.78a)
e HCo (<i/j = 78.764), estão presentes em quantidades
menores que 1% da atividade total da fonte. Sua princi-
pal aplicação é aferição e calibraçáo de equipamentos uti-
üsadoi ne. rea nuclear, em especial na Medicina Nucleat,
como por exemplo gama câmaras. Já foram expedidas
comercialmente, 5,54mCt de "Co paia O.E., Sociedade
Paulista para o Desenvolvimento de Medicina Nuclear e

Devido aos incentivos e prioridades dadas à produção
de radioisótopos no IEN, há um» perspectiva de aumento
de 50%;:: oduçio d o l M / , dependendo apenas da de-

Espera-se num futuro próximo, que a produção rotineira
de *r0a esteja estabelecida para atender melhor a comu-
nidade, oferecendo alternativas no mercado.

Estão em andamento projetos de reforma e expansão
dos laboUratorios par» a produção de nora radioisótopos
de acordo com at necessidades.
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