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R E S U M O

O presente trabalho versa sobre Contadores

de Corpo Inteiro (CCI), incluindo sua definição, evolução,

desempenho, indicações clínicas e resultados, e tem caráter

de revisão e atualização. Foram descritos os sistemas de d^

tecção de cristais de cintilação, soluções cintiladoras e

cintiladores plásticos, e de detectores gasosos, englobando

suas formas de interação e raraterísticas fundamentais. Fo

ram igualmente comentados os arranjos geométricos de cadeira

reclinãvel, arco e maça, arranjos com soluções cintiladoras

e cintiladores plásticos, bem como arranjos geomitricos esp£

ciais. A blindagem, radiação de fundo, calibraçao e os fat£

res que interferem nas taxas de contagem, foram pormenoriza^

dos. Abordaram-se ainda estudos clínicos e experimentais com

CCI, exemplificando-se com o potássio, ferro, vitamina B,^ e

albumina. Ao mesmo tempo, foi feita uma análise crítica do

método, suas vantagens e limitações, apresentação de resulta

dos publicados, comparação com outros métodos, e justificatji^

vas do emprego de cada um dos sistemas utilizados.
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1 - 1UTKÕVUÇK0:

Contadores de Corpo Inteire (CCI) são siŝ

temas destinados ã detecção da radioatividade corpõrea total,

decorrente da presença natural, acidental ou intencional de

radionuclTdeos, independentemente de sua distribuição nos õjr

gãos e tecidos.

Foram inicialmente concebidos para a mensjj

ração da atividade residual de trabalhadores que haviam inge

ridú tintas contendo radio» mas o grande impulso só houve na

década de 50, quando kn.de.Koon (1), Mai4.ne.lli (34) e Cot, conse_

guiram em um CCI, a detecção da radioatividade a nTveis da

contaminação natural, que ê da ordem de nanocurie*.

Da definição de CCI dada acima, infere-se

que três áreas de ação distintas compõem o campo de aplica

ções do CCI.

A primeira e a que concerne a radioativida^

de natural, onde o K e famílias radioativas( ^ Ra) com seus

descendentes são elementos exemplares. 0 segundo grupo é re_

presentado pela investigação nos casos de acidentes com mate

rial radioativo, e a história demonstra que, além do caso

inicial dos pintores que ingeriram radio sob a forma de tintas,hoii

ve também.episódios com o tõrio e mesatório . Acidentes do

trabalho com o plutônio, também jã foram registrados, rece_

bendo os estudos referentes aos mesmos, contribuição relevari

* _ Todos os termos comasterisco encontram-se definidos em glossário.
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te dos CCI, que têm indicação ainda para o acompanhamento de

trabalhadores que, em conseqüência de atividade profissional

(processamento e manipulação de material radioativo), devera

ser examinados para mensuração de possível contaminação ra

dioativa, donde se conclui a sua importância para a radiopro^

teçao. Referincias múltiplas destes aspetos podem ser obt^

das em (01, 26 e 27).

Observação especial deve ser feita ainda

neste item, referente ã pesquisa de contaminantes radioatj^

vos atmosféricos que, provenientes de explosões nucleares

(Fall - Out)*, podem-se incorporar ao homem, quer diretamente

ou através da cadeia alimentar vegetal-animal-homem. Exemplo
- — 90típico deste caso e o estroncio, Sr.

0 último ramo de aplicação dos CCI ê o se

tor clínico (introdução intencional) e a pesquisa científica.

A medição corporal total por este método,

ofereceu uma nova metodologia, para uma grande variedade de

investigações com traçadores* radioativos (estudos com fer_

ro, brorno, cálcio, etc) no homem e no animal. Estes estudos

tendem a ser executados a níveis de dose de radiação muito

abaixo dos usados anteriormente, a medida que a sensibilida^

de de detecção dos CCI aumenta e novos radiotraçadores sejam

desenvolvidos. Considere-se ainda que, em virtude da alta

sensibilidade dos detectores, as investigações científicas po_

dem ser prolongadas por períodos de tempo maior, ai.ida que

utilizando doses limitadas de radiação.
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Para todas estas aplicaçjes, entretanto,

existe uma condição básica; que o radioeleroento em estudo

seja compatível coro sua detecção externa, o que limita a tè~£

nica ao emprego de gama emissores e de alguns emissores beta

de alta energia, com contribuição apreciável de radiação de

freamento* (5 e 19).

Os contadores de corpo inteiro, para a te ri

derem as suas múltiplas aplicações, devera apresentar duas ca

raterTsticas básicas:

- Stno4.bJ.lA.da.de. de detecção e

- Uni£onmidadz de

A sensibilidade pode ser definida como a

razão entre a atividade da amostra e a de fundo, e será

cutida posteriorraente, sendo conveniente adiantarmos que:

da amo&tia

Ativida.de. de fiundo.

Quanto maior o valor numérico da mesma, mje

nor será a atividade mensurável, para determina do tempo de

medição e grau de precisão da medida. Como resulta da pró

pria definição, a sensibilidade poderá ser aumentada, tanto

expandindo o volume sensível do detector*, quanto reduzindo

drasticamente a atividade de fundo. Na pratica, por certo,

se estabelece compromisso equilibrado entre essas

dades.
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A uniformidade de resposta espacial esta

essencialmente vinculada* ã geometria em que se realize a ine

dição, havendo diversos arranjos espaciais, hoje clássicos

(cadeira reclinãvel, arco, em maça, etc), e que serão aborda^

dos detalhadamente.

Observados os diversos fatores que influem

ciam num processo de medição e sincronizados os sistemas geo^

métricos espaciais, volumes adequados dos detectores e bliji

dagens eficientes, a sensibilidade dos CCI é" elevada a ní

veis de detecção da atividade natural, como ji foi referido,

e capazes de medirem a radioatividade do potássio natural

(40K) que ê da ordem de 10~ 2 a IO"4 de uCi (28 e 29),

A escolha adequada do tipo de CCI depende

fundamentalmente dos objetivos da pesquisa. Assim, quando

os radionuclídeos já são previamente conhecidos (provas cl_T

nicas e radioatividade natural), e em alguns casos de conta

minação acidental, a solução prática se dirige para geome_

trias de ate 4IT, peometrias nas quais, teoricamente, 100% das

radiações são detectãveis. Nesses casos, utilizam-se dete£

tores orgânicos de grandes volumes, E importante salientar

que este sistema possui baixo poder de resolução e, portanto,

não está indicado para os casos onde se torna necessária a

identificação espetromltrica do radionuclídeo.

Quando se exige, além da medição, a identj^

ficação do radioelemento, a orientação de escolha deve ser

para detectores de cintilação inorgânicos - cristais, de NaI

(TI) - que apresentam, ao lado da alta eficiência, boa res£
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lução energética.

A alta eficiência intrínseca dos detecto

res sólidos, torna possível elevados ritmos de contagem, tais

como os que são necessários para a detecção de níveis mínj^

mos de radioatividade.

Aos detectores, quer sólidos, quer i ^

dos, acoplam-se válvulas fotomultipiicadoras* que convertem

a luz emitida em pulsos elétricos. Independentemente da

forma de interação das radiações com os volumes sensTve.ir

dos detectores, a quantidade de luz emitida será sempre pro

porcional a energia absorvida no sistema.

Em resumo, além das indicações clTnicas, os

CCI podem ser empregados em diversa* situações, desde a med2

ção do conteúdo de (K) por razões médicas ou f isi oiõgj.

cas e averiguação do conteúdo acumulado de ( 3 Cs), detecção

de ( C) em pacientes que se submeteram ao ciclotron, etc,

até a investigação de contaminação radioativa no curso de

seus trabalhos.

Alguns autores chegam mesmo a classificar

como obrigatória a presença de um CCI em locais que opje

rem com reatores nucleares.

Independentemente da natureza do exame e

do tipo de CCI empregado, é mister reduzir-se a contribuição

da radiação de fundo, principalmente p?ra a faixa energética

mais comum aos estudos clínicos (0,1 - a 2,0 MeV). A obteji

ção desta redução sÕ é possível pelo emprego de um eficiente
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sistema de blindagem*.

Estes sistemas de blindagem, e importante

que se frise» constam de câmaras ou células de contagem com

paredes de aço revestidas com chumbo (preferência por aços

anteriores as explosões nucleares e chumbos antigos) com e£

pessura global de aproximadamente 20 cm ou pela interposição

de materiais de baixa contaminação radioativa, gesso, mãrino

re, água, etc (28).

No tocante ãs aplicações clinicas, que se

rã assunto isolado neste trabalho, e importante que se ante

cipem referências aos estudos dinâmicos de absorção dos el£

mentos vitamina B12, ferro, cálcio, cobre, bem como 5 medi^

ção total de um elemento radioativo no organismo (potássio) e

ritmos de renovação biológica (albumina, globulina e norm ei

nios), que também receberam contribuição dos CCI.

Neste contejeto, é importante observar que,

além da qualidade do exame, esta técnica oferece a possibi 1 J_

dade de realização era número elevado de indivíduos, pois di^

pensa, na grande maioria, a análise de produtos de excreção,

o que torna o método de apl icação, ambulatori ai .

Ao dispensar, na maioria das vezes, a

ta de produtos de excreção, o CCI abrevia o tempo de exame

dos pacientes, elimina os erros de uma não completa coleta e

análise das amostras, beir como a não mensuraçao da fração

eliminada por outras vias, cite-se água, suor* descamação c£

lular, expi ração, menstruação, etc.
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Infere-se,pelo exposto, que o CCI em estu

dos de absorção expressa a fração da dose orgânica que reaj^

mente permanece no corpo como resíduo, independentemente das

vias de eliminação, sejam elas quais e quantas forem, o que

nem sempre é possível com outros métodos.
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2 - PESCRIÇXO, CARATERfSTICAS E AN&LISE CRÍTICA VOS V1FEREN

TES TIPOS £E CCI.

Destinados ã medição externa do indivTduo,

os CCI incluem diferentes sistemas de detecção e obedecem a

diversos arranjos geométricos. No que diz respeito aos sis^

temas de detecção, cumpre analisar os seguintes:

2.1 - Slitzmoa, de Pe^ecção

2 . 1 . 1 . CfLiòtaiò de cÃ.ntitação;

2 . 1 . 2 . Sotuçõeò cintJLloidotiCLò e tJinti.taáo_

2.1.3. Vtttc.ton.zb

2.1.1. CfU&talò de Clntilação

Os cristais de iodeto de sódio NaI (TI) são

os representantes desta clone, tendo encontrado aplica_

ção preponderante, dadas as suas caraterTsticas de eficiêjii

cia* e resolução.

Cristais de NaI (TI) são eficientes absor;

vedores de raios gama, em virtude de ter elevado número at£

mico e conseqüente densidade, o que lhes confere eficiencias

da ordem de 0,5, ate mesmo próximas de 1 ,0, na dependência da

energia gama incidente e dos próprios volumes e dimensões em

pregados.
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A eficiência intrínseca de um cintilador

corresponde ã fração de raios gama absorvida no volume do

cristal, sendo o coeficiente de absorção* total "u", o soma_

tõrio das absorções decorrentes dos processos de interação. Se

cada interação gama gera um pulso possível de ser registrado,

o coeficiente de absorção total pode ser utilizado para estj^

mar a eficiincia intrínseca para radiações gama. Esta seria

uma caraterística de cada energia.

Para o iodeto de sódio, na hipótese de ^

xes de raios gama paralelos e perpendiculares ã superfície

do cristal, a eficiincia (24) e dada por:

E = 1-e-ud.

Onde:

E = Eficiência

e - Base dos logaritmos Neperiano

U = Coeficiente total de absorção

d = Espessura do cristal em (Cm)

A eficiência será praticamente unitária

quando ud for maior do que 2,5.

Para feixes gama não paralelos, a eficieii

cia dependeria da geometria da fonte em relação ao cristal.

Como se observa do exposto, a eficiincia

intrínseca global compreende as contribuições decorrentes de
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efeitos Compton*, fotoeletrico* e formação de pares*.

Ha ocasiões, no entanto, nas quais é mais

útil registrar apenas os pulsos correspondentes ao fotopico*,

a chamada fotofração. Esta se aproxima da unidade para g£

ma de baixa energia, diminui ã medida que a energia gama au_

menta e, para determinada energia, aumenta com o tamanho do

cristal.

Na tabela 1 acham-se reunidos, para cris^

tais cilíndricos de diâmetros e altura diferentes, as foto-

frações calculadas para gama paralelos de quatro grupos de

energi a.

TABELA 1

FOTOFRAÇOES CALCULADAS PARA FEIXES DE RAIOS GAMA PARALELOS E CRISTAIS DE
N3I (TI)

Tamanho do cristal Energia gama (Mev)

diâmetro altura 0,279 0,662 1,330 2,620

2,5 2,5 0,816 0,399 0,233 0,147

2,5 5,0 0,835 0,481 0,286 0,199

2,5 10,0 0,869 0,530 0,334 0,232

5,0 5,0 0,894 0,576 0,385 0,252

5,0 10,0 0,913 0,663 0,477 0,361

10,0 5,0 0,919 0,631 0,452 0,346

10,0 12,0 0,943 0,752 0,592 0,474

A resolução de um sistema de detecção pode

ser estimada pelo grau de dispersão dos pulsos no fotopico.

FONTE - Hine - Sodium iodide seintillators, p.106
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A largura relativa do fotopico, mensurada a nTvel de 50% da

freqüência máxima dos pulsos (FWHM dos autores de iTngua i£

glesa), chama-se resolução. Geralmente, ê expressa como pe£

centual da energia correspondente ã maxima altura do fotopi^

co. Exemplo: máxima altura do fotopico - 0,122 MeV;la£

gura a 50*. de freqüência máxima 0,018 MeVj logo, a resolução=

-Éf-•-.&--'«

A resolução de um cristal de cintilação e

a resultante das flutuações estatísticas próprias a cada uma

das etapas que se seguem S interação do raio gama com o cris_

tal, até a formação do pulso elétrico que é registrado.

Para baixas energias, a dispersão no foto^

pico ê elevada, tornando-se baixa a resolução. Ã medida que

a energia gama aumenta, a resolução cresce continuamente (pro

porcional a tz'-*. Para fins comparativos, usa-se geralmente

a resolução correspondente ao pico de 0,662 MeV do Cs.

Reunindo condições favoráveis, pode-se al̂

cançar resolução da ordem de 7%. Mais comumente de 8-9%,são

valores obtidos com cristais colimados.

As caraterTsticas de resolução do dete£

tor permitem seu emprego em espetrometria gama com todos os

seus colorarios de uso pratico, como reconhecimento de nuclj

deos presentes «melhora das condições de sensibilidade dameji

suração e possibilidade de emprego de traçadores múltiplos.
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A elevada eficiência recomenda os cristais

de Nal(Tl) para as soluções geométricas que impliquem em ãngu_

los sólidos limitados, assim como sua elevada resolução para

todas as circunstâncias nas quais a espetrometria gama pos

sa tornar-se elemento útil ou crítico.

2.1.2 - Soluções Clntlladofido e Clntlladofito Pl<i&£ico&

Os cintiladores orgânicos, quer quando em

pregados como forma de soluções, quer como blocos plásticos,

diferem dos inorgânicos, pelo seu baixo numero atômico (com

Z - 6) e pela diminuta densidade, próxima da unidade.

As soluções cintiladoras podem ser obtidas

em grandes volumes, contidas em recipientes de forma mais

adequada Ss exigências geométricas. Os cintiladores plãst^

cos, possíveis de ser obtidos em blocos com volumes da 0£

d em de 7 a Y de metro cúbico, podem ter suas dimensões adie

quadas âs necessidades geométricas do projeto. Ambos têm,co

mo se vê, densidade e numero atômico praticamente iguais, do

mesmo modo que igual eficiência.

Nesses cintiladores, a energia absorvida

decorre essencialmente de interação Compton. Quando o vol£

me dos cintiladores ê reduzido - 1 cm , raios gama de esp£

lhamento* podem escapar, conferindo ao espetro aspeto contT

nuo. Se, ao contrario, o volume for grande - 1 m , os mui tĵ

pios espalhamentos podem terminar em interações fotoelétri
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cas, dando origem a picos. (14)

Não obstante os baixos número atômico e

densidade, os grandes volumes sensTveis empregados levam a

eficiência elevada, da ordem de ati 80% (HUNCO II, Los Ala

mos). A resolução, porem, ê limitada, não abaixo de 30% pa_

ra 4 0K e de 50% para o 1 3 7Cs.

As soluções cintiladoras baseiam-se esseji

cialmente no emprego do PPO (difenil-oxazol) e de POPOP (Çe-

rvil 0*3-2.0 Ul-b£ni££kQ_ ) eni solventes orgânicos vários, em

particular TS-28, um solvente com alto ponto de ignição.

Outros cintiladores estão sendo utilizados

como o PBD, butil-PBD e BBOT e DPS. Estes cintiladores têm

a vantagem de ter seu pico de fluorescência na faixa de

4250 A°, o que permite seu emprego sem um segundo soluto,

principalmente com as modernas válvulas fotomuitiplicadoras.

Em virtude dos grandes volumes dos cintila_

dores orgânicos, um numero considerável de fotomuitip!icad£

ras se faz necessário, (p.e. 24 no Hunco I) o que cria pr£

biemas de adequada alimentação, ajuste e estabilidade dos g£

nhos respetivos. Constituem problemas os inerentes a absor^

ção de fluorescência no próprio volume do detector e a refl^

xão da mesma.

Cintiladores orgânicos acham-se assim indj^

cados quando a eficiência se torna critica e a resolução es_

petrométrica adquire valor apenas secundário.
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A favor destes detectores milita o custo

relativamente baixo.

2.1.3 - Vztzctone.6

Os contadores gasosos, representados gera][

mente pelo Gzlgzu^ikullzfi e pelos contadoI&A pKopoAc-ionali,

têm reduzida eficiência intrínseca, em virtude de sua baixa

densidade. Dentre eles, apenas os contadores proporcionais

permitem a separação energética dos raios gama ou X inciden^

tes. Nesse sentido, contadores proporcionais com janela de

berílio e mistura gasosa de A, Kr, ou Xe com um gás orgini^

co, geralmente CH., prestam-se bem para a detecção de fotons

com energias iguais ou inferiores a 0,030 MeV,e para discrim^

nar fõtons desta faixa de energias, sendo sua resolução sup£

rior a dos cristais de Nal (TI).

Quando as atividades a serem mensuradas são

apreciáveis, como em certos modelos experimentais ( 47 ), os

detectores gasosos encontram aplicação pela sua simplicidade ,

baixo custo e eletrônica de pouca complexidade.

2 . 2 - AntianjOò GzomztUltoò:

2 . 2 . 1 - K w a n j o ò pa.ua. C n . í & t a i & d z Hal [ T I } :

Vãrios modelos foram ideal izados para de
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tectores de Nal(Tl) únicos ou múltiplos. Pela sua generally

zação e pelos seus aspetos particulares, serão analisadas as

geometrias de cadeira reclinavel, de arco e de maça com cri£

tal único ou cristais múltiplos nas suas diversas modalid£

des.

A fração de fotons emitida pelo corpo eque

atinge o cristal ou cristais, depende, como jã se disse, do

relacionamento espacial-geometri co fl, que pode ser definido

pela fórmula seguinte (I)

a = 0 e / 4 IÍ D e
2 (i),

onde 0 ê a secção de choque do sistema de

tector para fotons emitidos pelo corpo em exame e D , a dis^

tincia efetiva do corpo ao detector, medida sobre a perpendi^

cular ao eixo do corpo. Para os fins deste estudo, 0 pode

ser definido como:

0 * 11 R2 n, (II)

onde R i o raio do cristal e n o número de

cristais. Para se estimar distância efetiva D , pode-se re

correr a uma fonte linear situada no eixo longitudinal do

corpo, e considerando-se o cristal representado por um ponto

coincidente com o centro geométrico do mesmo.

Dentro desses conceitos, pode-se estimar o

valor cie — — * e — para as difentes geometrias básicas con
p(xT D2

forme formula apresentada .por Meh£ (36) no ano de 1967.
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2.2.1.1 - Geometria de cadeira reclinável

Não obstante a geometria de cadeira ^

navel não atender a todos os requisitos de um CCI, tem encon

trado múltiplas aplicações, em virtude da elevada eficiência,

fruto da pequena distância fonte-detector, e pela boa repro

dutibi lidade das condições geométricas. A fig. 1 mostra á\_

versos arranjos geométricos.

2.2.1.2 - Geometria de arco

0 paciente e colocado sobre uma maça cujo

perfil corresponde a um "arco" por um raio de 1,63 m. Assim

sendo, a distancia detector-paciente i constante ao longo do
2 2total comprimento da fonte (l/p(x) = l/D ).

Dada a distância relativamente grande, a

eficiência ê baixa. A redução da distância para valores da

ordem de 1,5 m melhora a eficiência, mas torna incomoda para

o paciente a posição prona, objetivando minimizar as difere])

ças de distribuição radioativa ao longo do eixo antero-post£

rior do corpo {Ma/i<Lne.llí\ (34).

No caso de estudos em crianças, o raio do

arco pode ser reduzido sensivelmente com proporcional incre_

mento da eficiência.



FIGURA 1 - DIVERSOS ARANJOS GEOMÉTRICOS PARA CCI
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FONTE - K i e f f e r - D e s c r i ç ã o , c a r a c t e r í s t i c a s . . . p .7



2.2.1.3 - Geometria de maça

E assim chamado um sistema no qual um ou

mais cristais mantém relacionamento geométrico com o corpo

em estudo, estando este deitado sobre uma maça.

Para fins de definição das carateristicas

geométricas» considera-se a fonte condensada ao longo de uma

linha coincidente com o eixo longitudinal do corpo.

No caso de um único cristal, o relaciona

mento geométrico e representado na figura 2,

sendo dado pela expressão , do que decorre
p(x)2 (x-d}2 + D2

L
 H L J. A

1 7 " 7
que: D = T-K (Tan -1 + Tan - 1 )

e LU D D

Na hipótese de se medirem altas atividades,

a distância cristal-maca pode ser aumentada, minimizando o efei_

to da distribuição sistêmica.. A influência da distribuição

sistêmica poderá ser ulteriormente contemporizada, medindo-

se o pacient*» nas posições supina e prona.

Nesta situação, desde que o cristal esteja

fixado no centro da fonte linear, a distribuição da eficiêji

cia ao longo da fonte obedece ao andamento representado na

figura 3.

Na hipótese de dois cristais situados aci_

má ou abaixo do plano da maça, como esquematizado na figura
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FIGURA 2

RELACIONAMENTO GEOMÉTRICO PARA CRISTAL ONICO

FONTE - Mehl - Single and multiple detector... p.560
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FIGURA 3

REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA EFICIÊNCIA AO

LONGO DE UMA FONTE LINEAR
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p.560.



4., a distribuição das eficiências ao longo de uma fonte 1_i_

near obedecerá, em seu andamento, ã curva representada na

figura 5.

Obviamente, o andamento da curva estará r£

presentando a posição relativa dos cristais em relação ao

centro da fonte linear. Verificou-se (a regra ê útil no pl£

nejamento) que, se os cristais estão situados a uma distãn
D !cia d do centro da fonte tal que, d = /./a^»0 eficiência no

centro da fonte e da mesma ordem de grandeza registrada em

coincidência com os cristais.

Se desejarmos uma igualdade de resposta no

centro e nas extremidades, será necessário situar os cris_

tais segundo um valor de d igual a:

2 *2 *

Um arranjo geométrico de maça muito útil e

eficiente e representado por 4 cristais colocados no mesmo

lado do plano da maça e a distância deste diversa (D-j e D»),

objetivando nivelar a curva de distribuição das eficiências

ao longo da fonte linear.

0 aumento do numero de cristais, se pode

levar a uma mais uniforme distribuição das eficiências, cria,

por outro lado, problemas sérios de alimentação das fotomuj.

tiplicadoras, estabilidade do ganho, etc, que não compensam.

Aumentar o número de cristais, reduzindo-lhes o volume unitâ

rio para baixar o custo, redunda em deterioração das carate
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FIGURA 4

ESQUEMA REPRESENTATIVO PARA DOIS CRISTAIS EM RELAÇÃO A MAÇA.
DISTRIBUIÇÃO DAS EFICIENCIAS
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FIGURA 5

REPRESENTAÇÃO DA POSIÇÃO RELATIVA DOS CRISTAIS EM RELAÇÃO

AO CENTRO DA FONTE LINEAR
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rísticas de resolução energética, que também não compensam.

Os sistemas de maça até o momento relacij)

nados referem-se a situações estacionãrias, ou seja, quando

a relação cristai-fonte e imutável.

Uma alternativa útil é a de criar sistemas

moveis, onde o cristal ou o sujeito, ou ambos, são desloca

dos com velocidades constantes, de modo que segmentos suces^

sivos da fonte sejam varridos.

Este sistema visa a apl ainar a curva de diŝ

tribuição das eficiências ao longo da fonte. Este fato esta

representado na figura 6 na qual se esquematiza a distribui

ção da eficiência registrada mediante um sistema mono cris^

tal móvel.

Soluções praticas nos sistemas moveis são

emprego de dois cristais opostos, visando Ia ganhar tempo, pois

não serã necessária a mensuração nas posições supina e pro

na.

0 aumento do numero de cristais nesses si£

temas, embora usado, nem sempre apresenta vantagem que

fique o custo e a complexidade eletrônica.

2.2.2 - Ainanjoò com Sotuçõu CA.ntiladcn.ai e

Em virtude da disponibilidade de grandes
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FIGURA 6

REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA EFICIÊNCIA PARA MONO

CRISTAL MÓVEL
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volumes sensíveis desses detectores, o que permite envolver

a fonte radioativa (paciente), arranjos geométricos de 2 e

4 11 são possíveis. Graças a este relacionamento espacial,

não obstante as relativamente baixas eficiincias intrTnsecas,

logra-se eficiência global muito elevada, compatível com a

mensuração de K e Cs.

Exemplo dessas soluções geométricas são os

contadores de 4 11 com soluções cintiladoras de Lo& Klamo& e

o contador de 2 U com detectores plásticos do National

tutes of Health.

2.2.3 - kn.Kan.jOo Ge.omZtn.lt o &

Soluções geométricas especiais foram elab£

radas para detectores gasosos e de Nal (TI).

Assim, um conjunto de detectores

Mullzn. foi disposto de forma a envolver o corpo (paciente),

por Vcall (47), com resultados excelentes para atividades aj_

tas. A. figura 7 ilustra ti'fato.

Cristais de Nal (TI), opostos e móveis ao

longo de círculos ao redor do paciente, foram usados por An_

dtn&on e Alòon (1).

Ambos os sistemas buscam minimizar as dif£

renças de eficiincias decorrentes da distribuição dos radio_

nuclTdeos no organismo.
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FTGURA 7
ESQUEMA DE CCI COM DETECTORES GASOSOS

FONTE - Reprodução. Veall - Physical principles of radiation
detection, p. 80.
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Os CCI ^..era ter as formas descritas acima

ou qualquer outra, de acordo com os objetivos da pesquisa

realizada. Neste sentido ê importante lembrar os trabalhos

realizados em 1977 por CnonquZ&t e Cot (12), ao conceberem

um formato peculiar destinado I medição em animais, confo£

me se vê na figura 8.

No Institute of Nuclear and Alhed Sciences

(índia) foram desenvolvidas modificações na cadeira reclinã

vel padrão, (20) com a finalidade de examinar o paciente na

postura de "Buda" (.paciente com braços e pernas cruzadas).

Soluções semelhantes a estas podem ser criadas para atender

crianças, deficientes físicos, etc. 0 desenho de um CCI p£

de,conseqüentemente, ser moldado para situações peculiares,

de acordo com os objetivos da pesquisa e das condições prõ

prias de cada laboratório.

2.3 - Btlndagím

Independentemente da natureza do detector

considerado, e mister prover um CCI de blindagem adequada,

a fim de elevar a sensibilidade (S), entendida esta, como a

razão entre a atividade da fonte e a de fundo, conforme cita

mos anteriormente.

s _ Atividade da fonte-

Atividade de fundo
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FIGURA j
ESQUEMA DE CCI PARA ANIMAIS

FONTE - Reprodução. Cronquist - A simple whole-body counter
for measuring radionucleides in large dogs, p. 1198.
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Quanto maior o valor numérico da razão, mais

sensTvel seri o sistema de detecção.

Para se alcançar esta meta» pouco adianta

aumentar a eficiência do detector, pois esta será também maior

para a mensuração da radiação de fundo. Alternativa, pois,

e criar condições que limitem a chegada de radiação de fundo

ao volume sensTvel do detector. Nesse sentido, idealizaram-

se blindagens com caraterTsticas diversas capazes de redû

zir consideravelmente a radiação de fundo. Os tipos mais cio

muns serão referidos:

Z.3A - czlulaò de aço;

2. 38 - ca.mzn.ao de contagem bL4.ndad.a0 poi

ou minziaJLò dZvzK&o&;

2.3C - câme.A.a-6 com blindagzm muttiplaò {Oak

Ridgzl;

2.3V - blindagem dz òombia;

I - VolmzK

II - Sombãa.

A escolha do sistema e da massa de mate

rial de blindagem sera ditada, inicialmente, pelos objetivos

do CCI a ser projetado.

De uma maneira geral, quanto ao emprego, a

célula de aço é solução economicamente acessível, e compatí

vel com a /-edução da atividade de fundo necessária a medição



37

de 40iC.

As soluções dependerão das condições 1o_

cais e das possibilidades de construção. Quando da elabora_

ção das fundações em hospitais, por exemplo, será possível

prever uma caverna com caraterTsticas adequadas.

As blindagens de sombra, pela menor massa

de materiais de alto numero atômico, tornam-se particularities

te úteis para estudos clTnicos de absorção ou cinetica a

longo prazo.

Apreciados os diferentes sistemas de dete£

ção, os arranjos geométricos mais comuns e os meios de blir»

dagens, orientados no sentido de aumentar a sensibilidade, ca

be analisar as diversas formulações possíveis, ã luz de endet

recos específicos ou gerais.

Para tanto, será oportuno fixar os valores

das taxas de emissão favoráveis para diferentes metas.

Três doses precisam ser consideradas:

A de altas taxas, peculiares ao estudo das

frações de atividades retidas no organismo do curso de trata

mento actínicos. Nessas circunstâncias, radioatividades glo

bais da ordem de mili curie (mCi) são comuns, devendo mesmo

atingir valores de mais de 100 mCi, como nos tratamentos de

carcinomas diferenciados da glândula tireõide.

Para esses casos, a geometria de arco com
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cristal de Nal(Tl) será a solução mais econômica, sendo dis

pensãveis quaisquer sistemas de blindagem, exceção feita para

um sistema de colimação que restringiria o campo visual docris

tal ao segmento do arco de interesse.

Taxas médias, da ordem das emitidas por ati_

vidades de até lOOuCi, particularmente indicadas para estu_

dos de absorção e de cinêtica de radiotraçadores, compõem o

segundo grupo. Para situações desta natureza, sistemas de

blindagem de sombra como o preconizado por Kiifâzn. (29) mes_

mo com cristal de dimensões modestas (3"x3"-6"x4"), acham-

se indicados, inclusive para seguimentos a prazo bastante dî

latados. Figura 9.

Para taxas baixas, nelas se incluindo os

próprios contaminantes naturais, em particular K e Cs,

será mister recorrer a detectores de soluções cintiladoras

ou de cintiladores plásticos com geometria 2 ou 4 li, aloj£

dos em câmaras de contagem que reduzam drasticamente as ra_

diações de fundo.

Para cada uma das classes acima descritas,

dever-se-ã ainda ter em conta o tempo útil (permissTvel) de

mensuração.

Indivíduos normais suportam tempos de £

tagem maiores, os adultos, mais que as crianças. Doentes,na

dependência do seu estado, terão limitadas possibilidades de

manter constante sua posição. Conseqüentemente, os arran
«

jos globais deverão levar em conta estes aspetos.
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FIGURA 9

SISTEMA DE BLINDAGEM DE SOMBRA

FONTE - Kieffer - descrição, características... p.28.
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Outras caraterTsticas, estas inerentes is

próprias mensurações, que devem ser mantidas em mente são a

exatidão* e a precisão* das medições.

Quando se trata de obter informações sobre

a magnitude e as caraterTsticas de contaminações acidentais,

exatidões aproximadas de ate 20% são satisfatórias.

No caso, porem, de estudos de medição r£

dioativa no curso de estudos dinâmicos, torna-se essencial a

precisão das medidas, ou seja, sua reprodutibi1idade, ainda

que a exatidão das mesmas seja menos rTgida.

Com efeito, tratando-se em geral de mensu^

rações relativas, a precisão e a canaterTstica essencial.

Todos os aspetos, ao lado da importância da

analise espetrometrica, determinaram os critérios de esco

lha e levaram a soluções praticas que resultam no compromis_

so ideal entre condições freqüentemente opostas.
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3 - PROBLEMAS TÉCNICOS INERENTES K VETECÇKO E QUANTIFICAÇÃO

I PADRONIZAÇÃO).

No desempenho dos CCI, independentemente

de seu tipo e forma, determinados problemas são uma constari

te para medições "in vivo", necessitando de uma discussão mais

detalhada. Analisaremos»por conseguinte, três questões bãsi

cas:

3.1 - Radiação dz fiando;

3.2 - Ta£otie.& quz inte.Klzne.rn na contagem;

3.3 - Calib fiação.

3.7--Radlaçl j dl fundo

Qualquer radiação detectada e que não te

nha sido emitida pela fonte radioativa em estudo, ê consid£

rada como radiação de fundo.

Dois componentes (grupos) contribuem para

a taxa de contagem de radiação de fundo: o primeiro grupo ê

representado pela radiação local, incluindo o material de

construção, as radiações cBsròica e ambiental. 0 segundo

componente e produto da radiação de outros radioisõtopos den

tro do organismo humano, mas que não estejam em estudo.

A radiação cósmica influencia na contagem



42

da taxa de fundo, sobretudo pelo "u-meson ionizante" (33) e

esquemas especiais eletrônicos de anti-coincidência podem

ser instalados para diminuir este efeito.

Estudos realizados pelo Argonne National L£

boratory, sobre a efetiva participação da radioatividade cõs_

mica nas taxas de radiação de fundo, demonstraram que ela va_

ria em função da sua energia, para um mesmo local e mesma al̂

titude. A figura 10 ilustra o evento, onde são comparadas

as medições no laboratório e num subterrâneo (túnel) que fo£

necia uma blindagem natural equivalente 165 m de água.

Apesar das fontes de radiação tenderem a

ser constantes com o tempo, existe uma variação causada pelos

componentes aéreos. Assim, as condições meteorológicas l£

cais alteram os níveis de radônio e podem causar flutuações

significativas, principalmente onde houver superfícies plãs

ticas que tendem a tornar-se eletricamente carregadas.

Isto sem considerar a presença de isõtopos radioativos gas£

sos como, por exemplo N e Ar que, eventualmente, prestam

sua contribuição. Estes dados justificam a utilização de fi2

tros especiais em laboratórios de pesquisa que necessitem de

alta precisão nas medições.

A contaminação radioativa incorporada aos

equipamentos de medição pode diferir consideravelmente, de_

pendendo do material usado, sua historia e sua origem. Embo

ra em quantidades mínimas, estas podem tornar-se significatí

vas quando baixas taxas de emissão de fõtons forem pesquisa
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FIGURA TO
ESPETROMETRIA COMPARATIVA ENTRE MEDIÇÃO NO LABORATÓRIOENUM SUBTERRÂNEO
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das no organismo. No caso especifico dos CCI, tanto a blin

dagem, cristal e acessórios, participam da taxa de radiação

de fundo.

Quando o material de blindagem estS impre£

nado de elementos radioativos em sua superfície, pode-se teri

tar uma lavagem com ãgua e detergentes, alim da proteção das

placas ao ar livre, para se conseguir uma diminuição dos ní

veis de radiação contaminante. Quando, porem, a contamina

ção e mais profunda, torna-se impossível sua remoção, sendo

o Ra e o Co, elementos freqüentemente encontrados. Me£

mo quando o material de blindagem esta livre de elementos ra_

dioativos, este pode alterar raãrcadamente- o. espetro de

medição. Assim, quando se usa material de blindagem de núine

ro atômico baixo, tem-se também espaihamento ,provindo dele,

e este efeito manchara o espetro, e obrigara a que toda medj_

ção seja feita numa geometria fixa em relação aos objetos e

paredes (42 ).

Para os casos de blindagem revestida com

chumbo ou algum outro material de numero atômico alto, o es_

pai hamento serã bastante reduzido, jã que a maioria dos fio

tons espalhados serS de baixa energia e serão fotoeletrica

mente absorvidos*. Por outro lado, a absorção fotoel£

trica de fõtons com energia maior do que 0,089 MeV no reve£

timento de chumbo, produzirá raios X, problema que pode ser

contornado por revestimentos de finas camadas de cobre, por

exemplo.
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Por jnais e f i c i en te que seja a blindagem,

ent re tanto , sempre e x i s t i r a ura f luxo de raios gama da prÕpri a

blindagem e de outros mater iais necessários na sa la , embora

uma blindagem adequada possa reduzir apreciavelmente os n^

veis de radiação de fundo.

Por outro lado, os c r i s t a i s de Mal ( J l ) e

seus acessórios (.válvulas fotomul t i p l icadoras) também contri^

buem para a taxa de radiação de fundo, fa to a l ias jã denun

ciado por WvJLlVi em 1956. As válvulas fotomul t i p l i cadoras

possuem vidro (contém K e Ra) entre os seus const i tu i r i

t es . A tabela 2 demonstra a part ic ipação de diversos elemeji

tos para a taxa de radiação de fundo.

TABELA 2

CONTRIBUIÇÃO PARA A TAXA TOTAL DE RADIAÇÃO DE FUNDO,

PARA ENERGIAS DE (_0J - 2,0 MeV)

Origem da Radiação CPM

Aço dos materiais
Fotomulti piicadora
4 0K do cristal
Suporte e paciente
RadÕnio do ar
Radiação cósmica

100 -
100 -
15 -
40 -
5 -

130
170
30

100
250
160

Dados obtidos com cristal de NaI (TI) de J
3,5 polegadas.

0 segundo grupo que compõe a origem de ra

diaçao de fundo esta*representado pelos radioisótopos que f£

zem parte do corpo humano (_ K e derivados das series radio

FONTE - Trad. Adapt. Mehl. Single and multiple detector...
p. 569.
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ativas naturais). Acrescentam-se ainda os radioisõtopos ijn

corporados ao organismo decorrentes de TaJLl-out, como por

exemplo o 9 0Sr, 1 3 1 I , 14C,-. 1 3 7Cs. etc-

Ênfase especial deve ser dada 5 monitoriza_

ção de radioatividade adquirida por acidentes. A partir de

1955, isto se tornou possTvel, ate mesmo para os casos onde

os níveis eram em torno de nanocurie.

Trabalhando com CCI de NaI (TI) de 5 x 4

polegadas os autores Ma.cVona.ld e Cot (31) examinaram dois in_

divTduos que sofreram acidentes com substancias radioativas.

No primeiro caso, o paciente tinha manip£

lado uma solução de Sb e possivelmente estaria containing

do com este material, conforme demonstra a figura de n9 11.

0 segundo caso do mesmo autor é referente

a um operário que manipulou peças oriundas de um reator nû

clear. A espetrometria obtida (figura 12) mostrou um aumeji

to do Cs, embora ainda nos limites permissTveis, alem de

demonstrara presença do manganis ( Mn), que não e produto de

fissão nuclear.

A explicação mais convincente para a pre

sença deste elemento talvez resida na ativação por neutrons.

Por fim, e necessário dizer que o problema

da radiação de fundo para os CCI pode se intensificar ainda

mais se a região possui níveis elevados de radioatividade na

tural ( 6 )*.
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FIGURA 11

ESPETROMETRIA GAMA EM CONTAGEM CORPOREA TOTAL

1OOO i

1 MeV

500 1

100 •

p Simulador

1 3 7 Cs

0,5 1,0 1.5 Energia (MeV)"

Dados obtidos com 4 cristais de I N Ü (TI) de 5 x 4 pole_

gadas cada um e geome t r i a de m a ç a .

FONTE - Trad. Adapt. MacDonald, Recents uses... p.504.
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FIGURA 12

ESPETROMETRIA GAMA EM- CONTAGEM CORPOREA TOTAL

CPM

3000

2000

1000

200

0,3 0,5

Cs

1,0

40,

1,5
Energia (MeV)

Dados obtidos com 4 cristais de INa (TI) de

5 x 4 polegadas cada um e geometria de maça.

FONTE - Trad. Adapt. MacDonald - Recents uses... p.505.
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3.2 - -TatoKi.i que intztijtKyn nà taxa de contage.m

No processo de medição com CCI, alguns fa

tores interferem na eficiência de contagem. Analisaremos e£

tes fatores, discutindo seus mecanismos de ação.

3.Z.1 - Ê e-tío do ângulo de incidência da Aadiação

Este efeito e de maxima importância para

geometrias que utilizam grandes angules sólidos, como por

exemplo, nos arranjos estacionarios de cristal único e nos

de cristal fixo e fonte raõvel. Dependendo da anguiaçao foji

te-detector, muitos raios gama não atingem geometricamente o

detector. A figura 13 ..adaptada de R&hani, MM (39 ) ilustra

o fenômeno.

Outros autores lLA.ppin.ot S.W.) também cori

seguiram demonstrar experimentalmente a correlação entre a

incidincia do ângulo solido das radiações com a eficiência de

contagem em CCI de cristal de NaI (TI).

Mefi£ (36) afirma que o problema se torna

crTtico para energias superiores a 0,6 Mev, considerando o

cristal não colimado, onde, para ângulos entre 0o e 45°, a

eficiência de medição no fotopico diminui em torno de 15%

(E=l ,3 MeV). Para o mesmo autor, nos sistemas moveis ou est£

cionários de múltiplos cristais, este efeito e de menor impo_r

tãncia.
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FIGURA 13

EFICIÊNCIA DO DETECTOR COMO FUNÇÃO DO ÂNGULO DE INCIDÊNCIA
DA RADIAÇÃO

Resposta (%) *

20 30 40 50 60 70 80 90 100

FONTE - Rehani - A simples and inexpensive c l i n i c a l whole
body counter, p.250.
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3.2.2 - í£t£X.o da maòòa do coApo e da tneAg-ia. do fiadiotJiacadoh.

Para organismos de maior massa corporal, ob_

serva-se uma redução nas taxas de contagem (10) para todos

os sistemas empregados» embora o efeito da massa e da forma

do corpo sobre a eficiência da contagem tenha relação com c£

da sistema de detecção em particular.

Um aumento das taxas de contagem pode tam

bem ser encontrado, se a distância efetiva fonte-detector d^

minui consideravelmente com o aumento da massa corporal, e

se a energia gama é suficiente para minimizar a absorção f£

tônica, principal responsável pela redução das taxas de cori

tagem.

Varias tentativas foram feitas para se re

lacionar a eficiência de contagem com a massa e formato do

corpo (grossura eficaz do corpo = T). A formula indicada por

Meh£(3í) para se cor.igír as diferenças entre as formas físicas

ê:

T = Const x(j|)2

onde:

T - grossura eficaz do corpo

W = peso do corpo (Kg)

H = altura do corpo (Cm)

Outro fator que interfere na eficiência da
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medição i a energia do radioisotopo em estudo. 0 grafico s£
- *

guinte (figura 14) demonstra o fenômeno.

Nota-se que a eficiência maxima está em

torno dos 0,2 MeV. Para raios gama de energia inferior a

0,2 MeV, uma diminuição da eficiência e explicada por uma \n

suficiência energética dos fõtons para vencer a absorção p£

los tecidos orgânicos e atingir o detector. Para os raios

gama acima deste limite, uma diminuição na detecção é expli^

cada pelo rendimento intrínseco do cristal, que varia seguji

do a energia do radioelemento, diminuindo para energias .J

oees.

3,2.3 - t^zJLto da di&itiÁ.b'uÂ.ção oHQa.nA.ca. do

Sempre que possível a tomada das medições

deve realizar-se apôs ser atingido o equilíbrio de distribui^

ção do radioelemento no organismo, o que demanda intervalos

diferentes de tempo para cada elemento. A não observância

desta situação leva a variações das taxas de contagem, que

decorrem das diferentes distâncias efetivas fonte-detector,

da absorção e espalhamento de fõtons, bem como de alterações

das atividades acumuladas.

í importante observar que a influência da

distribuição orgânica do radioelemento tem máxima importar)

cia em estudos clTnicos. \killiK e Maiinzllí (37) encontra

ram resultados discrepantes quando acompanharam todas as ex



FIGURA 14

EFICIÊNCIA COMO FUNÇÃO DA ENERGIA FOTSNICA INCIDENTE

53

0,2 0,4 0,6 1,0 2,0 3,0 4,0

Energia (MeV)

Dados obtidos com cristal de NaI (TI) de 5 x 4 pol£
gadas.

FONTE - Trad. Adapt. Nebl - Single and multiple detector...
p.582.
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42
creções de um paciente ao qual foi administrado 2uCi de K,

examinado em um CCI de cadeira reclinãvel. As discrepSncias

dos resultados foram atribuídas pelos autores a questões de

distribuição corporal do material radioativo. A taxa total

de medição varia, por conseguinte, em função da localização

do material radioativo no corpo, mesmo considerando que o or_

ganismo apresenta a mesma forma, espessura e tamanho.

Se o sistema empregado for de cristal

co, o comprimento do paciente terá maior influencia, devido

a maior distância do detector as extremidades do paciente.

3.3- CaZibJiáção

E importante classificar previamente os ojs

jetivos de trabalho de um CCI entre os que se destinam a me_

dição de altas ou baixas atividades. Assim, como exemplos do
131primeiro caso, temos as doses terapêuticas de I, (em tojr

40no de 100 mCi), enquanto que a mensuraçao do K serve como

exemplo de pequena atividade. Na dependincia do tipo de meri

suração.a conduta difere bastante, desde a escolha do dete£

tor, atl sua geometria, blindagem e material eletrônico.

A magnitude da atividade a ser determinada

poderá igualmente envolver problemas de tempo de detecção, v£

riação de erro decorrente da flutuação estatística da conta

gem, de precisão e fixação do erro experimental global acei

tãvel. •
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Detalhes técnicos e exemplificaçio
40entes resultarão dos dados para a calibraçao de K, no assan

Atenção especial deve ser dada ao problema

to seguinte.

de calibração para os radioisõtopos emissores de gamas de baî
239xa energia como, por exemplo, Pu e seus .'descendentes. Ne£

ta classe estão incluídos os emissores de radiação X ou gama

de energia compreendida entre 0,001 e 0,020 MeV e os emiss£

res de partículas beta através de radiação de freamento.

Cintiladores líquidos e plásticos são de

interesse para fotons de baixa energia, principalmente po£

que se pode utiliza-los como detectores de grandes áreas.

Nestes materiais, o espalhamento Compton predomina e é ex

tremamente difícil caraterizar um:fotàpico. D poder de res£

lução e pequeno e a analise do espetro correspondentemente

torna-se difícil, alem do que, fotons de alta energia como

as do Cs e K, também serão espalhados, borrando o espe_

tro.

Um problema séYio para os CCI com cristais

de NaI (TI) que se destinam a medição de energias muito baj[

xas, I o ruído das fotomul tipl icadoras, sendo este fenômeno

em alguns casus o maior responsável pela radiação de fundo.

A radiação cósmica também se soma aos fatores acima citados,

todos tornando mais complexo o espetro e, conseqüentemente, o

processo de calibração.
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Por fim, ê importante lembrar que muitas

medições são de cariter relativo, servindo o próprio indiví^

duo de seu controle (estudos dinâmicos e absorção)» o que múi_

to facilita alguns dos problemas básicos na calibração.

Nas determinações absolutas, é mister cali_

brar o sistema mediante o uso de simuladores*, ou montar es_

quemas experimentais pela introdução, no próprio indivíduo,

de radionuclTdeo de distribuição e energia compatível com o

que e objeto de estudo ( ^K para H U K ) .

E opinião geral de que os CCI devem ser ca

librados pela administração direta do mesmo isotopo no orgji

nismo, salvo quando, por questões tóxicas ou fTsicas, os ra_

dioisõtopos não puderem ser administrados diretamente (3).

Nestes casos, a preferência deve ser dada aos isõtopos de el£

mentos que tenham energias próximas ao elemento em estudo e

de meia-vida biológica curta. Quando isto não for possível,

lança-se mão dos simuladores, que devem ter constituição e

formato o quanto mais semelhante possível ao corpo humano ,

e serem carregados com material radioativo igual ao estudado

ou com radioisõtopo com emissão energética semelhante, para

que se possa obter resultados fidedignos, próximos. aos

apresentados na figura 15.
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FIGURA 15

85,COMPARAÇÃO DE ESPETROMETRIA GAMA ( S r ) EM ANIMAL E NO

SIMULADOR

CPM
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350

300

250

200

150

100

50

0,2 0,4 0,6
Energia (MeV)

".GENOA:
ito
mulador

FONTE:Adapt. Rundo - Some calibration problems.,, p. 126.



58

4 - PglHCIPAIS APLICAÇÕES CLÍMICAS, ESCOLHA VOS HtTOVOS E

SUAS JUSTIFICATIVAS

4.7 - 1 ntfiodução

A técnica do CCI trouxe novos horizontes

is aplicações clínicas dos radioisotopos e ã pesquisa na area

biomedica.

Longa listagem de exemplos poderia ser d£

da de estudos humanos e em animais para a determinação de elje

mentos constitutivos do organismo humano, tais como sódio,

magnesio, manganês, cálcio, cobre e zinco, alem de estudos de

absorção descritos adiante (.ferro e vitamina B 1 2 ) , utilizaji

do material radioativo e medição pelo CCI.

0 estudo clTnico, e importante frisar, st

enquadra, na maioria das vezes, nos casos de administração i£

tencional de elementos radioativos, isto @, o radioelemento

é conhecido previamente (esquema de decaimento e espetro ene£

gitico). Por conseguinte, trata-se de caso onde a distribui

ção do radiotraçador e, conseqüentemente, os cuidados com a

uniformidade de resposta, devem ser considerados em primeiro

plano, ainda que em detrimento de uma boa resolução.

Em outras ocasiões, o estudo clTnico visa
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40
ã determinação de radioelementos naturais como do potassi o { K),

ou outros, acidentalmente incorporados ao organismo humano.

Pelo exposto acima, infere-se que tanto os

CCI de solução cintiladora como os de cristais de Nal (TI)

podem ser usados, visto as respetivas caraterTsticas descry

tas anteriormente.

Quanto ao emprego dos CCI gasosos para fins

clínicos, estes estão restritos a radioisõtopos de baixa ener;

gia., como o plutonio-239, ou a atividades relativamente el£

vadas, quando a baixa eficiência deixa de ser crítica.

Sempre que uma alta eficiincia de contagem

for requerida em provas clínicas, a solução deve dirigir-se

para os CCI de solução cintiladora, se possível com: geome_

tria de 4 l.

Os CCI de solução cintiladora desempenham

papel importante em virtude da melhor geometria de medição,

quando comparados aos cristais de Nal (.TI). Esta propriedade

traz como conseqüências, uma diminuição das necessidades de

dose do material radioativo e a redução do espaço de tempo

de execução do exame, que pode ser crítico em doentes com e£

tado clínico debilitado. Os tempos reduzidos de medição to£

nam também possível a realização dos exames em série.

0 emprego de solução cintiladora torna po£

sível, também, a utilização de isõtopos radioativos de baixa

energia copio, por exemplo, o Co-Vitamina B,«» em relação
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aos trabalhos anteriores realizados com o Co e Co.

Queremos, por fim, observar que a escolha

da solução cintiladora e destinada ao? casos onde os elemeji

tos são conhecidos, ou seja, quando a identificação e suas

caraterTsticas energéticas não são necessárias, pois este

sistema possui baixa resolução energética.

Quando o caso clinico requer a identify

cação do radioelemento, como nos casos de acidentes com mate_

riais radioativo!., a escolha deve recair nos detectores de

Nal (TI), visto possuirem boa resolução energética.

0 tipo de geometria empregado poderã v«i

riar, tendo-se sempre em mente a influência da distribuição

temporal do radioelemento. As vantagens e desvantagens de

cada tipo foram descritas, quando abordamos a descrição e c£

raterísticas dos CCI.

A escolha de determinado tipo de CCI para

um estudo clíndco envolve também o conhecimento prévio das

taxas de emissão. Assim, como jã nos referimos, altas taxas

131
de emissão são esperadas quando se lida com o iodo ( 1) p£

ra fins terapêuticos. 0 projeto dos CCI, nestes casos, deve

atender ãs altas taxas de emissão liberadas. Jã taxas de

emissão médias são esperadas na maioria dos exames clínicos

(ferro, vitamina B ^ ) - Taxas de emissão baixas são previs_

tas para a medição de deposito» naturais do corpo humano( K).

Nestes casos as taxas de medição seriam em torno de 1,6 x IO2

min" , o qfle dirige a escolha do detector para solução cinti
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ladora, de preferência com geometria 4 H .

Como se observa, a escolha adequada de si£

tema detector para CCI em trabalhos clínicos e complexa e envo^

ve vários parâmetros. Para o processo de escolha, e preciso

lembrar também o aspeto financeiro, que, quando preponderaji

te, orienta para detectores gasosos.

Malgrado os as.petos específicos de medição

de cada elemento estudado, e conveniente descrevermos a s£

qiiência operacional na determinação da atividade corpõrea to

tal por administração intencional de fonte radioativa:

1) Determinar a radiação de fundo da cel_u

Ia de medição com o paciente em posição de contagem.

2) Determinação da atividade de uma fonte

do mesmo indivíduo a ser administrada. Este valor deve ser

utilizado para acompanhamento do decaimento radioativo e das

variações de eficiincia ao longo do tempo de duração do est£

do.

3] Determinação da atividade corpõrea to

tal nas posições supina e prona. sempre que exigida pela ge£

metria escolhida.

4) Repetir a determinação da atividade da

fonte para controle da estabilidade de resposta dos equip£

mentos.
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Apresentamos, a seguir, exemplos de est£
*

dos clínicos com o K, Fe, Vit.B,o e albumina, fazendo uma ana

lise critica do desempenho e importância dos CCI.

4.2 -

0 potássio (K) é* um dos eletrõlitos do cojr

po humano tipicamente intracelular, calculando-se mesmo que

esteja num percentual superior a 95% neste compartimento.

No organismo humano participa de processos

essenciais, entre os quais a propagação do impulso nervoso e

da contração muscular, agindo .ainda como biocatalizador eŝ

senciai.

Sua homeostase se processa através da i£

gestão de alimentos como íínica parte introdutória e por um dii

pio mecanismo de excreção: um,, renal, quando o K esta" em ex̂

cesso*;e outro>por extração do pool* orgânico, quando esta áj_

minuTdo. A excreção renal, por sua vez, ê* regulada pelos eŝ

teroides da supra-renal, principalmente pela aidosterona.

Este duplo mecanismo de controle talvez seja o responsável

pela não relação existente entre os níveis de K no soro com

o K total do organismo,

A integridade da distribuição do potássio

entre os compartimentos intra e extracelular é de suma impo£

tância para a manutenção da vida, e a quebra deste equilíbrio,
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como ocorre, por exeraploxna paralisia famil iar periódica, acar

reta drásticas alterações I saúde.

Dados sobre a f is iologia e a importância

do K no organismo podem ser obtidos nas referências (15 , 17,

18, 25, 41 e 45).

Basicamente, duas alterações distintas p£

dera ocorrer coro o nível de K; diminuição (hipopotassemia) e

aumento (hiperpotassemia).

Na hipopotassemia ocorrera profundas altera

ções na função neuromuscular e também severas agressões re

nais e cardíacas. Dentre as causas clínicas que conduzem o

organismo a hipopotasseraia temos: perda excessiva de líqui^

dos (vômitos e d i a r r é i a ) , acidose diabética, aumento dos ho£

mÕnios cort ica is , doenças de Conn, (hiperaldosteronismo) e

síndrome de alarme.

Em termos iatrogenicos deve-se c i tar a ad

ministraçao prolongada de diuréticos e a hidratação parente

ral sem potássio.

Em qualquer circunstância cl ínica onde h_a

ja diminuição dos níveis de K no soro, ocorrem alterações no

coração, músculos esqueléticos, tubo gastrointestinal e r ins.

Alterações anãtomo-patolõgicas como inf i l t ração inflamatõria

e necrose tecidual também já foram referidas ( 41 ) ,

Por sua vez, a hiperpotassemia também cati

sa severas alterações c l ín icas , tais como, perda da condução



do impulso nervoso com paral is ia completa, insufic iência ca

dTaca e morte. Na hiperpotassemia registram-se lesões anãtc

mo patológicas como fibrose e ulcerações que completam o que

dro clTnico.

Dentre as causas orgânicas de hiperpotasse^

mia temos: diminuição de função renal, desidratação intensa,

acidose, insuf ic iencia supra-renal e paralisia familiar h^

perpotassêmica.

UttodoíogÁ.a - A mensuração do conteúdo de

potássio pode ser fe i ta por diluição radioisotõpica ou pela

determinação da radioatividade total devido 5 presença nau

ral do radiopotãssio ( K) no organismo humano. Os valores

obtidos pela técnica da diluição isotõpica decorridas 2.4 horas

da administração do indicador, são inferiores aos da medição

direta do K devido Ss trocas incompletas do radiotraçador

com determinados compartimentos ce lu lares , correspondendo a

85-90% do potássio t o t a l , caraterizando o que se denomina

potássio permutável (K ) , _

0 CCI e capaz de medir com precisão a quaji

tidade de K (natural ], uma vez que sua riqueza isotõpica pc>

de ser considerada constante no intervalo de tempo da sobr£

vivência do homem.

Me.díçâo do Potãé&ío ?znmutd.vil pila diliU
42cão de. K - Apresenta-se a seguir a re ferênc ia operacional

segundo a técn ica formalizada por fíaxutZ e KteXman L38).
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a) Adminiòtxa-òe uma do At de 2-4 uCi/Kg de.

42 K eoten.il via intn.a-veno&a ou oxal;

b) Toda uKina é coletada duAante aò pn.õxi

maò 24

c\ Uma òolução de Kz^zizncla loot, padnão)

e pn.epan.ada pela diluição de alíquota

da do&e adm4.nA.6tn.ada. Alíquota deòta

òolução ida díuieòz de 24 hotiaò), ou do

pla&ma colhido ne&te momento, tm maò at±

V4.dade& dateAminadaò em ca.nti.ladon. de "p£

ço"f

d) Veten.mA.naJL a potaàòen4.a de amo&tn.a de

piai ma colhido,.. decon.K4.da0 24 hon.aò da
- 42

adm4.ni.0tn.acao do K [expn.eòòan. em mEq/

ei O total de K pen.mutável e calculado pe

Ia óeguinte £dn.mula:

Kp imEql

em Cpm UJUM rfe u

Cpm.

r Concentração K JPotaóóemia expn.ei
noò amo&tM&'de unX \ &a em mlq/l.
na colhida tU24h&.
ou 6on.o decoKKi-
doó 24 As expn.es +
Ao em CpmII
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40 i
Uzdlção do Potãòòlo total pzlo K - A me^ ;

40 Í

dição direta do K total pelo K, de abundância isotopica •

constante (0,0118%), para fins práticos (t-j^ de 1.26 . x 10 !

anos), exige o conhecimento da eficiência do detector ou serã i

necessário recorrer a sistemas indiretos de calibração. Cum

pre ainda enfatizar que as caraterTsticas de absorção e esp£

lhamento peculiares aos vários formatos e massas corporeas

interferem criticamente na medida.
Para tanto, ou se recorre a um simulador

de corpo total, carregado com massa conhecida de potássio ou

se calibra o próprio indivíduo mediante o uso de pequena atj^

vidade de 42K.

Esta ultima solução esteia-se nas premis^

sas seguintes:

-> 40 42a\ A dÃ.&th.Á.bu£çcLo do K e do K &ao òeme.

Ihantzò no momento da mzdiçâo, dtòde.

que t>z aguarde, um intzivalo compatlvzl

com o tquilZbtiio de. dlòtn.íbuição do K

14 - 12 hoKaò dzpzndzndo da via dz admi

nÁ&tiação e da òltuação cZZnica);

b) Aò pnoptiie.dadz& de. atenuação e dz z&pa

Ihi
42,

lh.ame.nto pana o K 11,46 M&V) e. paxá o

K U, 52 Mel/l &ao Igualo. Aczltas e£

ta&, o tio\ dz K IN l Átíiã dado pzla

ãdação
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U0

onde. M- e o fiitmo de. contagem dz
ACAC

de K mzniunada nj.n vittio", N, c dt

quota dz 42K "in vivo" e N] o do 40K "In
vivo"

Este método é o mais preciso e, conseqüeji

temente,o mais recomendado pela maioria dos que se dedicaram

ao estudo do potássio total do homem.

Situações há, como no seguimento de obesos

submetidos a tratamento, nas quais perdas de massa corporea

de até 50% podem ser registradas, Nessas circunstâncias,

calibrações periódicas se fazem necessárias.

Re.*aliado6 - Como mencionado anteriormente,

o potássio participa da condução do impulso nervoso e da cem

tração muscular, e os estudos cora CCI revelaram níveis infe

riores deste eletrõlito era pacientes com distrofia muscular

e doenças análogas.

A determinação do conteúdo de potássio no

soro de pacientes coro doenças neurorauseulares pode ser no£

mal, o que talvez se explique pela freqüente falta de corre_

lação entre níveis séricos e celulares. Esses achados não

põem £m dúvida a efetiva participação do potássio em inúmeras

situações mórbidas, tais. como a fraqueza muscular profunda,
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a desidratação, etc. A pronta e eficaz resposta a administra

ção deste eletrõlito, confirma... a validade dos achados.

BZahd W. H.e.Co£(0^}, examinando um grupo de

pacientes com distrofia muscular e miotomia atrofica, encoji

traram teores de potássio inferiores aos da população normal»

como mostra o grafico da figura 16. Esses estudos foram rej»

lizados com cristal de NaI (TI) de 8 x 4 polegadas, cadeira

4?
reclinavel, apôs calibração em voluntários com o K.

Uma analise do grafico mos+.ra que os pacj_

entes com distrofia muscular exibem depleção do potássio que

varia do moderado a grave. Os autores afirmam ainda que o

nTvel do potássio total estava correlacionado com a severid£

de da doença.

A técnica do estudo pelo CCI possibilitou

ainda a medição em membros da família destes doentes, o que

permitiu identificar alguns indivíduos com K abaixo do limiar

inferior da normalidade, embora sem manifestações clínicas.

Outros autores, trabalhando com CCI em re

giões geográficas distintas, obtiveram resultados homogêneos

na determinação do potássio, conforme ilustra a tabela 3. Ne£

te trabalho, empregaram-:se cristais de flal (TI) de 4f3 x 3,3
40

polegadas, operando no fotopico do K.
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FIGURA 16

CONCENTRAÇÃO DO POTÁSSIO EM DOENÇAS NEUROMUSCULARES DE

ACORDO COM A IDADE
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Idade(anos)

NDA:

trofia muscular (mulher)

trofia muscular (homem)

tonia (homem)

tonia (mulher)

FONTE - Trad. Adapt. Blahd - Determination of total body
potassium... p.431.
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TABELA

RESULTADOS OBTIDOS EM DIVERSOS

AUTOR

MeNei l l

Anderson

A l l e n

Wayne

MacGil l i

A l l en

SEXO NO

M

M

M

M

F

F

DE CASOS

30

21

37

7

32

176

3

PAÍSES SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE POTÁSSIO

PAIS CONCENTRAÇÃO DE K
(mmol/Kg)

Canada 54 ,2

USA 55 ,0

USA 54 ,2

I n g l a t e r r a 50 ,6

I n g l a t e r r a 41 ,0

USA 4 1 , 7

Em termos de indicações clínicas, a mens£

ração do potássio total encontra lugar em todas as doenças

nas quais possam ocorrer diminuição ou aumento deste eletr5

Tito, conforme referida no início. Um comentário deve ser

feito sobre o valor da determinação do potássio na obesida_

de. Sendo o K um indicador de celularidade do organismo, sua

determinação será Otil nos casos em que houver redução do pe_

so corporal, para saber-se ate que ponto a redução foi áevi_

da a diminuição do tecido adiposo ou de tecidos outros.

Slahd, tí.H. e Cot (06 ) indicam os valores

normais de K como sendo o 45 mEq/Kg peso no homem e 35 mEq/

Kg peso na mulher, sendo a diferença explicada pelas diferen_

FONTE - Trad. Adapt. Van Rennen * Calibration and measurement
of potassium - 40 with a whole body countes. p.2484.
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tes proporções das massas musculares 9 de gordura nos dois

sexos; registram, outrossim, diminuição das taxas de potássio

permutavel com o avançar da idade. Assim,numa faixa etária

entre 60-80 anos, as taxas normais seriam respetivamente 35

mEq/Kg peso e 28 mEq/Kg peso.

Cojnttu.-••'!;' - Os CCI beneficiaram bastante

os estudos das doenças neuromusculares sob o ponto de vista

da participação do potássio. Possibilitaram o acompanhamejrç

to em serie desses doentes e de seus familiares. Igualmente

auxiliaram no estudo da obesi dade, sendo de capital importáji

cia na análise da qualidade e quantidade de matéria corpõrea

perdida.

As determinações de Kp ou total, também f£

ram úteis para avaliar as conseqüências do uso prolongado de

diurêticos, das perdas gastrointestinais, especialmente em

crianças e para seguir estados nutricionais.

0 potássio ê o único elemento que pode ter

seu conteúdo determinado por dois métodos: por diluição ra

dio-isotõpica (Kp) e por medição da radioatividade corpõrea

total ( K). Tanto os resultados do K como os do Kp, são

expressos em mEq e normalizados para mEq.Kg .

Tanto os CCI de solução cintiladora quanto

os com cristais de cintilaçao podem ser usados para a deter^

minação do potássio. Quando,porém-, o paciente tiver sofri_

do contaminação radioativa prévia, a escolha deve. ser para

os CCI com cristais de cintilaçao capazes de realizar espetro
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metria gama, guardando as CCI de solução cintiladora para os

casos onde sabidamente toda radioatividade corpõrea se deve

fundamentalmente ao radiopotassio.

4.3 -

E clássica e bem conhecida a importância

do ferro para a sTntese de hemoglobina e seu papel como cons

tituinte de enzimas que participam de processos essenciais

(ciclo de Kmbò, citocromo, metabolismo de catecolaminas e

ácidos nucliicos] e que podem influir em eventos bioquímicos

celulares que afetam a conduta, o desenvolvimento neuropsT^

quíco e motor, e o intelectual (.32).

0 adulto normal possui entre 2-6 gramas de

ferro. Os principais mecanismos reguladores desta quantida_

de parecem ser a absorção e o bloqueio desta, jã que a capa_

cidade de excreção através da bile e da descamação celular i

muito limitada.

Para melhor compreensão dos resultados o]>

tidos pelo CCI em trabalhos com o radioferro, ê importante

citar alguns dados fisiológicos: sua absorção í basicamente

duodenal, embora possa ocorrer ao longo de toda a mucosa ijrç

testinal, em menor escala, e o processo de absorção § feito

em duas etapas distintas: captação pela célula da mucosa iri

testinal e transferência de parte deste ferro para o sangue.

Acredita-se que ambas as etapas participam do "bloqueio muco
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so", que seria um mecanismo contra a absorção excessiva des

te metal, segundo denominação de ríann e GA.anA.ck em 1946.

De acordo com a hipótese do bloqueio muco

so, existiria, nas células da mucosa duodenal e jejunal, pe

quena quantidade de uma proteína - a apoferritina - que se

combina especificamente com o ferro proveniente da dieta.

Quando o ferro ê absorvido, se combina com a apoferritina,

formando a.ferritina, contendo cerca de 23% de ferro.

Quando a apoferritina se satura de ferro,

não hã absorção ulterior, e assim ocorre o bloqueio do exces_

so ingerido. 0 ferro combinado pode então ser transferido

para uma proteína plasmatica com capacidade de se ligar ao

ferro, conhecida como transferrina ou siderofililina, lib£

rando a ferritina para ulterior utilização. Referências

múltiplas sobre a fisiologia do ferro podem ser encontradas

em (4, 13, 32 e 41).

Provavelmente, as necessidades orgânicas e

que regulam os nTvets de transferência da ferritina e, em ul̂

ti ma anSlise, a absorção do ferro.

A maioria do ferro orgânico (.73%) acha-se

combinado ã hemoglobina, 16% existem sob a forma de ferro de

transporte e o restante sob as formas de pigmentos, enzimas

e armazenamentos. A forma mais importante de armazenamento

e a hemossiderina, que corresponde a agregados de partículas

de ferritina.
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Além do bloqueio mucoso (processo ativo)

acredita-se haver um retro mecanismo passivo, bem como influ

incia dos transportadores de ferro no processo de absorção.

A figura 17 esquematiza os mecanismos de absorção.

Vários fatores influenciam a referida ab

sorção, entre os quais podemos citar a natureza dos alimentos

(forma heme superior! inorgânica) - a ferrosa com maior aj>

sorção do que a fêrrica, e a presença ou não de outros alj[

mentos no trato intestinal.

Os estudos realizados com isõtopos radiojj

tivos pela técnica da contagem corpõrea total, apontam e£

tes dados, conforme ilustra a figura 12.

Quanto a excreção do ferro, este apresenta

a peculiaridade de ser excretado em diminutas quantidades pjí

los excretas humanos tfezes e urina). Sua maior eliminação

se da pela descamação celular da mucosa intestinal. A tabela
4 fornece as principais vias de eliminação do ferro.

TABELA 4

ELIMINAÇÃO ORGÂNICA DE FERRO

Eliminação obrigatória - (mg/dia)
Urina - 0,1
Fezes - 0,1
Superfície cutânea «- Q,5

Eliminação adicional
Gravidez, parto, lactação, menstruação etc.

FONTE - Adapt. Maspes - Peculiaridades do metabolismo,
p.37.
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FIGURA 17

MECANISMO DE REGULAÇÃO DA ABSORÇÃO DE FERRO PELA MUCOSA

INTESTINAL

Luz intestinal

Fe - Transferrina

Transferrina

Sangue

'LEGENDA:

1 - Ferritina

2 - Lisossoma

FONTE - Leone - Absorção do ferro no período neonatal...
D.41.
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FIGURA 18

ABSORÇÃO DE FERRO EM VOLUNTÁRIOS MEDIDOS COM CCI
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Metodologia - Administra-se uma dose de
c;g

1-3 uCi de ferro Fe (meia-vida de 45 dias e gamas de 1,2

MeV.) por via oral, associado a 2-5 mg de ferro sob a mesma

59forma química do radioativo. Administrado o Fe com carreâ

dor, determi na-se a atividade corpõrea total decorrida 1-4 h<>

ras. Este valor é considerado como representativo da totali^

dade da dose (100%). Outra medição e realizada 14 dias apôs,

expressando seu valor como percentagem da primeira. Este pe£

centual corresponde a fração absorvida.

A necessidade de se esperar 14 dias deco£

re do fato do Fe permanecer nos vilos das células da mucosa

e ser eliminado pela descamação destas, sendo a meia-vi da deŝ

sas células em média de 2,-5-3,5 dias, logo -. haverá cerca

de 4 meia-vidas, o que garante a eliminação de qualquer quaji

tidade não efetivamente absorvida.

J. (28) comparou os resultados

dos com o CCI para. absorção de ferro com os resultados pela

técnica clássica. A tabela de nffmero 5 expressa a comparai

ção dos resultados.

TABELA 5

COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS DE ESTUDOS DA ABSORÇÃO DE

FERRO

CASO TÉCNICA CL/tSSICAfí) TÉCNICA COM CCI(%) DIFERENÇA (t)

1
2
3
4
5

45
28
62
39
32

47
29
65
37
34

+ 1.9
+ 3,6
+ 4,6
- 5,0
• 5 . 9

FONTE - Kieffer - Contadores de Corpo Inteiro, p.225.



78

Aspeto importante no emprego dos CCI utilî

zados era trabalhos com ferro radioativo Í a possibilidade de

contagem de todo o radioferro orgânico, abrangendo inclusive

a porção extra hemoglobina que não pode ser medida em amos_

trás de sangue.

Sa.ige.nt, T.W. (43 ) propõe que os estudos

com o CCI e ferro sejam realizados em geometria de arco, vis_

to a complexa cinetica de distribuição deste elemento, o que

pode produzir variação nas taxas de contagem, caso sejam em

pregadas outras geometrias de contagem.

Em termos de indicações clinicas para £

dos hematolÕgicos, podemos citar; estudo de absorção de fe_r

ro em pacientes com anemia rebelde 5 terapia, anemia idiopã_

tica, quantificação de perdas sangüíneas normais (menstrua

ção) mas que, eventualmente, pudessem causar anemia, distúV

bios da eritopõiese (aplasia medular e poiicitemia) e es tu

dos de absorção e perdas em pacientes com doenças que apre

sentam hemorragias (ülceras pepticas, distúrbios da coagulâ

ção,,etc.)-

Convém ainda ressaltar que os CCI podem

identificar patologias associadas, tais como anemia hemolíti^

ca e hemorragias, alem de avaliar o grau de absorção de ferro

em pacientes que se submeteram a gastrectomias e cirurgias

afins.

E importante repetir que vários fatores in

fluenciam nos resultados da absorção do ferro, entre .ele:» a



79

forma química do ferro e. conteúdo gástrico, e que a própria

cinêtica de distribuição do ferro no organismo, pode causar

variações nos resultados, de acordo com a fase em que foi to

mada a medição.

Quanto ã via de administração do ferro, es

ta deve ser oral para os estudos de absorção e parenteral

para os estudos de perdas sangüíneas, e ambas, quando se tra
55 *>9balha com diferentes isotopos ( Fe e * Fe).

Trabalhos de absorção de ferro com CCI pc

dem ainda ser úteis em doenças hereditárias, como a hemocro

matose, investigando pacientes sintomáticos e membros de sua

família. •

Analises complementares podem ser feitas

ãs pesquisas com CCI, adicionando informações preciosas, tais

cem o a analise em separado de amostras de sangue após a coji

tagem corpõrea total.

A figura de número 19, aponta os resulta
59 -dos de estudos com o Ferro (, Fe) em varias doenças, utilizain

do um CCI de cristal de NaI (.TI) com 4 x 4 polegadas e geomjí

tria de arco.

Infere-se, pelo exposto, que o CCI i um ins

trumento valioso no estudo do metabolismo de ferro e, em eji

pecial, das anemias não esclarecidas e/ou que não respondem

5 ferroterapia oral.

Os exames» quando realizados em serie, p£

dem determinar se o paciente está sangrando e com que veloci^
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FIGURA 19

ABSORÇÃO DE FERRO MEDIDA POR CCI EM DIFERENTES DOENÇAS
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dade sangra, e se a absorção ê capaz de compensar as perdas,

visto que várias patologias (dilatação capilar da mucosa gás

trica, abrasões, hemorrõidas, fissuras, úlceras, neoplasias,

etc) podem causar sangramentos.

Fazendo uma analise das vantagens de um

CCI em nosso meio, encontramos um grande campo aberto ãs pes^

quisas - a absorção do ferro em carincias nutricionais.

Neste aspeto, a anemia nutricional, bastaji

te freqüente em nosso meio, seria inequivocamente beneficia^

da. Por outro lado, estudos da absorção e da cinética do

ferro poderiam ser desenvolvidos nas endemias - cite-se aqui

a esquistossomose mansõnica.

0 método de contagem corporee total pelo

CCI, para estudos de absorção, no que pese ã desvantagem de

se estudar apenas uma Gnica dose, e preciso e prático, e ao

dispensar analise de produtos de excreção, torna o método de

caraterTsticas ambulatoriais.

4.4 - VltcunA.no, B

A vitamina B,««também chamada de fator ex

trTnseco, associa-se no metabolismo geral de metilação, pro

cesso de formação da transferência de grupos metila (.- C H 3 ) ,

e, desta forma, participa da síntese dos ácidos nucleicos e

proteínas celulares, Participa ainda do processo de hemato
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se, possivelmente por ativação e/ou controle de coenzi

mas envolvidas no metabolismo de folatos.

Acredita-se que sua principal ação seja a

regeneração do tetrahidrofolato a partir do 5-metil — tetrahi^

drofolato, pois o ãcido fõlico so ê ativo nesta forma (doa

radical metil).

0 organismo humano depende inteiramente da

suplementação oral desta vitamina (1-3 microgramas/dia). Sua

absorção ocorre a nível do Tleo, sendo dependente de um muc£

polissacarTdeo secretado pela mucosa gástrica normal (fator

intrínseco).

Este fator intrínseco, que £ uma glicopro

teína de peso molecular de 50 a 60.000, e produzido pelas cé

lulas parietais Ce °ão a* principais e muco secretantes) da

região fündica e na cãrdia do estômago. As regiões pilorica

do estômago e o intestino delgado não o elaboram.

Embora o fator intrínseco seja produzido

no estômago, a vitamina B,2 <- absorvida esencialmente no

íleo, conforme referencia anterior.

Quanto ao mecanismo de ação deste fator,

acredita-se que, apôs reação com o cálcio, se ligue as céljj

las mucosas do intestino delgado, onde provavelmente altera

as posições àos receptores das células das mucosas do íleo.

Ignora-se o destino do fator intrínseco apôs este ponto. Re_

ferSncias múltiplas sobre dados fisiológicos são encontradas
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em (4, 6, 16 e 41).
*

O processo de absorção é" basicamente jti

vo, embora possa ocorrer na forma passiva (1£), tanto no je

jeno como no Tleo. Uma vez absorvida, a vitamina B,« circula

no sangue ligada a uma proteTnaj transcobalamina^ sendo arma_

zenada no fTgado e na medula óssea.

A ausincia ou deficit da vitamina B,p caii

sa a anemia perniciosa» também chamada de doença dos siste

mas combinados, entidade bem estabelecida pelas suas conse_

qüências hematologicas e neurológicas.

Do ponto de vista hematolõgico, e clássica

a anemia megaloblastica ou macrocTtica, decorrente da parada

de maturação durante a eritropoièse e da formação de precu£

sores megaloblãsticos anormalmente volumosos.

Em termos neurológicos, são evidentes as

lesões degenerativas, principalmente nos cordões postero-l£

terais da medula espinhal.

Mito'do'logia - Os CCI permitem o estudo da

absorção e excreção da vitamina B,^, que -.pode _seç , ma£

cada com o 5 7Co, 58Co e 6 0Co.

As caraterísticas físicas destes isõtopos

constam na tabela 6.
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TABELA 6

RELAÇÃO DOS ISOTOPOS

ISOTOPOS

Cobalto-60

Cobalto-58

Cobalto-57

UTILIZADOS NA MARCAÇÃO DA VITAMINA

MEIA-VIDA (DIAS)

1925

72

270

ENERGIA

1

0

0

GAMA

,700

,810

,120

B12

(HeV)

A dose preconizada ê de 0,5-1,0 uCi e faz-

se uma medição apôs 4 horas, a qual ê atribuída o valor de

100%. Uma segunda tomada e feita decorridos 7-10 dias. 0

resultado e expressado em percentual do valor inicial. Val£

res para indivíduos normais oscilam entre 45 e 80%.

í importante frisar que a possibilidade de

marcação da vitamina B-j2 P
or diferentes isõtopos do cobalto

possibilita estudos isolados e/ou simultâneos num mesmo pac^

ente examinado por CCI.

Quando se obtém resultados inferiores aos

limites da normalidade, o exame deve ser repetido, desta vez

com a administração previa do fator intrínseco.

Numa comparação deste teste pelo CCI com

o teste pelo método clássico" (teste de Schilling), observa-

se que este ultimo apresenta, como desvantagem, a administra

ção parenteral de vitamina B,2 não radioativa e a coleta e

analise da urina durante 24 horas.

Pelo método do CCI, uma dose (material ra
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dioativo) de <la convencional jã* e suficiente para reali
20

zação do exame; alem da possibilidade de realização do exame

58 57
com a vitamina B,? marcada pelo Co e Co* o que reduz mais

ainda as doses de radiação recebidas pelos pacientes.

A esse respeito, i importante citar os

achados de Ma.cVona.Zd, W.S. (.31). que identificaram depósitos

de cobalto Co em pacientes que fizeram testes de Schilling

[método clSssico), recebendo, na ocasião, dose em torno de

0,05 uCi - e que foram examinados por CCI, decorridos alguns

anos.

- 0 emprego do Co na dosagem

da vitamina B ^ com CCI, trouxe uma nova era neste campo, uma

vez que diminui acentuadamente os níveis de radiação recebi^

da pelo paciente, embora implique geralmente no uso de um siŝ

tema detector de solução cintiladora.

Clinicamente, a investigação da absorção

da vitamina B 1 2 e da maxima importância, uma vez que a investi

gação pode diagnosticar e classificar as diversas causas de não

absorção de vitamina B ^ - Recorde-se que, entre as causas de

mã absorção de vitamina B a t e m o s a anemia perniciosa, gajs

trectomia total ou subtotal, esprue tropical, ressecção ileal,

doença de C/iohn, alças cegas com estagnação (diverticulite

intestinal, fistula ileocSlica, alça cega anatômica, estem)

ses Intestinais), ma absorção relativa com proteinuria, par^

sítose, tóxicos e medicamentos.
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Nestas c i rcuns tânc ias , um paciente que

apresenta baixa absorção de vitamina B^» m a s que consiga nT

veis de normalidade apôs a administração do f a t o r in t r ínseco,

praticamente d i r i g e o diagnost ico para anemia pern ic iosa .

Diversos autores publicaram resul tados de

estudos da absorção do re fe r ido elemento com o c o b a l t o - 6 0

e entre os quais Hzyòòei.Hr (23) que obteve os seguintes resuj^

tados, expressados na Tabela 7, u t i l i zando c r i s t a l de Nal(Tl)

e cadeira r e c l i n â v e l .

TABELA 7

PERCENTUAL DE ABSORÇÃO ORAL DE VITAMINA B ] 2 MARCADA COM 0
COBALTO - 60

DOSE N9 DE INDIVÍDUOS DIAGNOSTICO RESULTADOS OBTIDOS

0,5uCi 5 Anemia não pe£ 45-80% Média 70%
n i c i o s a .

0,5uCi 18 Anemia pernj[ 0-17% Media 3,2%
ciosa.

0 autor usou a seguinte fórmula, para oj)

tenção dos resultados:

{%) Absorção = £1 x 100
RO

FONTE - Heyssei - Absorption and excretion of vitamin B 1 9...
p.245. l£
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Onde:

RI = medição apÕs 10 dias

RO = medição i n i c i a l apôs 1 hora.

0 mesmo autor real izou.,tamberarpesquisas sobre-a

excreção da vitamina B12 - Co em CCI com cristal de Nal (TI)

em um paciente com anemia pern ic iosa , obtendo,para o caso, a

meia-vida b io lóg ica e e f e t i v a , conforme demonstra a f igura

20J.

A meia-vida b io lóg ica (Tb) f o i calculada

pela seguinte formula:

Tp x Tef
T b = Tp - Tef

Tp = meia-vida física do Co

Tef = meia-vida efetiva do Co no organismo

A constante K, que expressa a fração de pe£

da percentual, também foi caL culada pela clássica relação

entre T,,p e

0,693
% K = ~ x 100

Análises parti cularizadas podem ser feitas

com CCI co?imados Nestes casos, determinados órgãos como,

por exemplo, o fígado, podem ter seu perfil estabelecido, C£

mo mostra o grafico da figura 21, obtido com CCI de cristal

de Nal (TI) de 5x4 polegadas em cadeira reclinSvei.
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FIGURA 20

60,REPRESENTAÇÃO DO DESAPARECIMENTO DA uuCo-VITAMINA B]2

EM PACIENTE COM ANEMIA PERNICIOSA

2000

1000

TOO

75 150 300 600 900 1050

tempo (dias)

Dados ob t idos

Meia v ida e f e t i v a - 4 0 0 d ias

Meia v ida b i o l ó g i c a - 4 9 6 d ias

Constante K = 0,14% dia

FONTE - Adapt. Heyssel - Absorp t ion adn e x c r e t i o n o f v i t a m i n
B 1 2 . . . p. 248.
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FIGURA 21

RETENÇÃO DE 60Co NO HOMEM APOS ADMINISTRAÇÃO DE 60Co - VITAMINA

CPM

500 1

100-

5 10 15 20 (tempo) dias

-EGENDA:

• Contagem corpõrea total

• Fígado

Intestinos

FONTE - Trad. Adapt. MacDonaid - Recents uses... p,510.



O mesmo autor conseguiu elevar de 11% para

33% a absorção de vitamina B,2 apÕs administração do fator

intrTnseco em um caso estudado, nas mesmas condições de trâ

balho.

Smith T. (44 ) obteve uma boa medição, em

1979,trabalhando com a vitamina B,~ " Co, em um CCI de S£

lução cintiladora, no que pesem os problemas de espalhamento

e atenuação para fõtons de baixa energia, conforme ilustra

a figura 22.

Conclui-se, pelo exposto, que o CCI ĵ

lia e simplifica a exploração sobre a dinâmica desta vitami^

na, uma vez que os resultados obtidos coincidem com os dos

mitodos clássicos.

Com os CCI, também podem ser feitos astui

dos simultâneos com Co, Co e Co, extraindo informações

valiosas sobre a fisiologia deste importante componente org£

nico.

4.5 - X&bumina

A a 1 bumina é a mais abundante das prote_T

nas do plasma. Após síntese hepitica, ê lançada no sangue on

de representa 55% do total de proteTnas plasmSticas. Sua prir»

cipai função orgânica e a manutenção da pressão osmõtica,

onde chega a ser responsável por até 80% do fenômeno.
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FIGURA 22

COMPARAÇÃO ENTRE ABSORÇÃO DE VITAMINA B 1 2 - COBALTO-57

PARA SOLUÇÃO CINTILADORA E CRISTAL DE JNal(Tl)

u CCI
;ao cintiladora

80'

60'

40-

20-

20 40 60 80 100 (%)
Absorção, CCI .de cristal de Hál(Tl)

57,FONTE - Trad. Adapt. Smith. Measurement of Co-labelled
Vitamin B 1 9 . . . p.833,
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A albumina tem ainda função transportad£

ra, ao se ligar a diversas substâncias pouco solúveis na

água, como por exemplo: ácidos graxos, bilirrubina, corar»

tes e medicamentos.

Os estudos com CCI sobre a dinâmica da al̂

bumina são feitos com a soro-albumina marcada com o iodo

Dados, informações e revisões relativas p£

dem ser encontrados nas referências (21, 22, 30 e 38).

Me.to do loggia --Administra-se por via endov^

nosa uma dose de 0,75-1,00 uCi/Kg de albumina marcada com o

iodo, 1 (gama de 0,364 MeV e meia-vida de 8 dias) e, apôs

1 hora, o paciente ê levado ao CCI e examinado nas posições

supina e prona, sendo esta tomada inicial catalogada como

100%.

Antes da tomada inicial, e mister determ^

r.ar a radiação de fundo da sala e a de uma amostra de 1,

bem como a determinação da radiação de fundo da sala com o pa

ciente em posição de medição antes da administração do traç£

dor.

Durante quatorze dias, estas tomadas devem

ser feitas e a soma dos valores das contagens líquidas (pos2

ções supina e prona) expressos em percentagem da medição i nj_

ciai tida como 100%.
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Os resul tados obtidos devem ser lançados

em gráf ico semi-logarTtmi co para calculo da meia-vida bio_

lógica da albumina.

Como ex is te a poss ib i l idade de radioiodo

se des l iga r da soro-albumina, é recomendável a administração

prévia de solução de lugol para diminuir a a t ividade especT^

fica do "pool" iodeto .

Para que se alcance melhor as vantagens da

pesquisa com CCI em relação as técnicas clássicas, apresenta

remos dados técnicos sobre a medição da albumina marcada com

o iodo 1 pela técnica clássica.

Tzcnica

7 - Adminiitração zndovznoia da albumina

1 na mz&ma do&z do CCI;

2 - VztZlmInação da tiadioatividadz pla&mã

tica zfiztivamzntz ligada a albumina,

em amoòtKaò obtida* aoò 10 minutoò;

3 - RzpztiK at> opzKaçdz& do itzm 2, dulan

tz pzlo mzna 14 dia& conszcutivoA;

4 - Aoò pontoi zxpzKimzntaii ajuòta-òz a

função quz mztkoti .o& òatiÁ^aça. Pzla

extrapolação da paKtz fizta da função

zxpzuimzntal dz^inz-òe. a mzia-vida dz
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CLJLbu.mA.na. qmz no <LndivZduo noimat e da

de ZI-23

l importante observar que, para a realizji

ção do item 2,torna-se necessária uma cromatografia por tro

ca iõnica, o que torna o método mais complexo ainda.

- Os autores Ua.cVon.ald N.S. e

Col (31) trabalhando com CCI de 4 cristais de NaI (TI) de 5

x 4 polegadas cada um, mostraram que o "tufinovtA"* de um pâ

ciente adulto com insuficiência pancreãtica era bem mais cu£

to do que em pacientes normais, talvez refletindo a grande

taxa de degradação da albumina, conforme demonstra a figura

2?.

Para os tris pacientes estudados foi m]_
131nistrada. a mesma dose de soro-albumina 1 (1,0 uCi), bem

como a mesma dose de lugol. A contagem inicial (15 minutos)

foi considerada como 100%.

Um mesmo paciente pode ter estabelecido o

seu turnover para a albumina e para globulina,conforme figu^

ra de numero 24 obtida por Cohn. S.H. (11), trabalhando com

CCI de cristal de iodeto de sSdio NaI (TI) de 5 \ 4 poleg£

das em geometria de arco.

Uma comparação de resultados entre as tec

nicas de CCI e o método clássico utilizando a albumina - 1

foi realizada por K-te^e-t J.C28)e mostrou perfeita identifica

çao de resultados, conforme ilustra a tabela de numero 8.
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FIGURA 23

RETENÇÃO DE 1 3 1 I APÔS INJEÇÃO DE SORO-ALBUMINA MARCADA COM 1 3 1 I

içao
100* t

10 20 30 40 Tempo (dias)

LEGENDA:

1 - Homem normal

2 - Homem normal

3 - Mulher com pancreatite

FONTE - Trad. Adapt. MacDonald - Recents uses... p. 508,
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FIGURA 24

COMPARAÇÃO DO TURNOVER DA ALBUMINA í GLOBULINA EM PACIENTE

NORMAL

100 |

100

O 3 6 9 12-15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

Tempo ( d i a s )

LEGENDA:

1 - T 1/2 da a lbumina = 17 d i a s

2 - T 1/2 da gama g l o b u l i n a = 1 8 , 3 d ias

FONTE - T r a d . A d a p t . Cohn - P r o t e i n metabol i s m , , . p . 2 2 0 ,
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TABELA 8

ESTUDO COMPARATIVO DA MEIA-VIDA BIOLÓGICA DA ALBUMINA EM INDIVÍDUOS
NORMAIS

CASO PESO DO PACIENTE TÉCNICA TÉCNICA DE DIFERENÇA
(Kg) CLfiSSICA CCI

1 48

2 72

3 56

4 73

5 63

6 57

7 50

8 56

9 56

10 66

22

20

21

20

23

22

18

19

22

24

21,0

20,5

20,0

18,8

21,7

20,9

17,3

17,8

20,6

22,8

- 4,6

+ 5,0

- 4 ,8

- 6,0

- 5,7

- 5,0

- 3,9

- 6,3

- 6,3

- 5,0

Cumpre assinalar que a magnitude dos £

vios ê de tal ordem a permitir aceitar a variante técnica do

CCI como perfeitamente vílida para fins prãticos, pois os de£

vios são bem inferiores ao limite estabelecido para 3Ste t^

po de trabalho.

A grande vantagem de utilização do CCI em

estudos da albumina é a praticidade de execução. Apôs rec£

Ihimento de apenas 2 amostras de plasma, a primeira decorri^

das 10 minutos e a Gitima 5*6 dias, período em que se pode pre

sumir com alta probabilidade o equilíbrio de distribuição, p£

de-se calcular os parâmetros clínicos essenciais, tais como:

FONTE - Adapt.Kieffer - Contadores de Corpo Inteiro... p.226.
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taxa de renovação, ritmo de renovação, meia-vida biológica e

teimo de renovação.



SUMMARY

The present monography deals with Whole

Body Counters, since its definition, evolution, performance,

clinical indications and results, with propose of nenewing

and reviewing of literature. Scintillation crystals detection

systems were described as well as scintillant solutions,plas-

tic scintillations, and gaseous detectors, including its

interplay forms and basal characteristics. Geometric arraji

gements of standard chair, arc and hammock, arrangements with

scintillant solutions and plastic scintillations, as well

as special geometric arrangements were equally commented. The

blindage, background, calibration and all the things which

interfere with the counting rate, were detained. Clinic and

experimental studies were also dealt with Whole Body Counters,

giving examples with potassium, iron, vitamin B,2 and albumin.

At the same time it was done a critical analysis of the me_

thod, its advantages :and limitations, presentation of publj.

shed results, comparison with other methods, justifications

of the use of every system that was emplayed.



GLOSS&itlO

Ab&oição - Processo resultante da intera^

ção da radiação coro a matéria do corpo» resultando em dimi^

nuição do número total de partículas ou quantas que emergem

de um corpo.

KtjJvA.da.dz - Usada no sentido genérico da

quantidade de radioatividade e também como número de desint£

graçÕes nucleares por unidade de tempo.

Blindagem - Todo e qualquer material empre

gado com o intuito de reduzir e intensidade de radiação que

atinge o detector.

CcLfifíiãdoK - Elemento estãvel^que se veícu

Ia um elemento radioativo em qualquer tipo de reação química

ou de comportamento fTsico para o qual a magnitude de sua

massa possa ser crítica.

C4.nZA.la.doti - Substancia que, apôs sofrer

interação com as radiações ionizantes, provoca luminescincia

pela conversão de energia cedida pela radiação.

Compton-licito - 0 espalhamento de um fõton

por um elétron onde somente parte da energia incidente é a]>

sorvida.

Cutie. - Unidade de atividade corresponden



B/A

te a 3,7 x 10 dps. Simbolo = Ci. (Utiliza-se múltiplos e

submültiplos).

de fiadiação - Qualquer sistema que

indique a presença de radiação.

.a - Usada no sentido geométrico,

significando a fração de radiação emitida pela fonte que a ti ri

ge geometricamente o detector.

E&poLZhame.nto - E o processo pelo qual uma

radiação independente de sua natureza, sofre mudança de dir£

ção e/ou energia pela colisão com outra partícula.

Exatidão - E a eanaterística de resultia

dos obtidos o mais proximo do real.

Tàtl^Out - São nuclídeos radioativos oriuji

dos de explosões nucleares ocorridas na atmosfera e que se

precipitam diretamente ou via cadeia biológica, no orgia

nismo humano.

fotoplco • Ê a distribuição dos pulsos cor̂

seqüentesa interação da radiação com o detector, por efeito

fotoeletrico.

fotoitztMco - Ijtito - Relativo "ã intera

ção' da radiação na qual ha transferência integral de ene£

gia num único evento.

[Hádiaç.ão) - Radiação eletromaq

nêtica associada li desaceleração de partículas carregadas.



Me.<La-V<Lda - Tempo necessário para que a

atividade de determinada amostra se reduza ã metade.

Mzia-Vida biológica - E o tempo necessário

para que determinada quantidade de substância se reduza ã ine

tade em um sistema biológico na dependência de processos n»£

taboli cos.

Pool - Eqüivale ã fase, ou seja, a quantidji

de total de determinada substância existente num sistema bi£

lógico.

?Ke.c.iòao - C a caraterTstica que levam os

resultados que pouco se afastam da media.

Simulado*. - Objeto de forma e constituição

semelhantes ao homem, feito com o objetivo de calibração. Pr£

ferimos este termo ao aportuguesamento "fantoma".

TAflçacfo* - Elemento ou substância que -> teji

do o comportamento biológico análogo ao do elemento ou subs_

tãncia de interesse, permite informar das vicissitudes metjj

boiicas destes.

Válvula TotomuttipZica.do>ia - Válvula aco

piada aos detectores que emitem elétron por emissão fotoel£

trica quando recebe luz. Os elétrons são multiplicados por

emissão secundaria.

Volume. AtYulvtl {da dttttton) - C a p o r ç ã o

do detector que interage com a radiação.
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