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ESTUDO DA QUALIDADE DOS RADIOFARMACOS E DOS

ACTIVÍMETROS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MEDICINA

NUCLEAR DO RECIFE

Autora: Fernanda Maria Dornellas Câmara Nogueira

Orientadora: Profa. Dra. Helen Jamil Khoury

RESUMO

Os radiofármacos utilizados na Medicina Nuclear devem apresentar alta pureza do

ponto de vista químico e radioquímico, de modo a garantir a obtenção de imagens com

contraste e nitidez adequados para o diagnóstico. Testes devem ser efetuados pelos serviços

de Medicina Nuclear de modo a avaliar os teores de molibdênio, alumínio e TCO4" livre/Tc -

HR presentes nos radiofármacos a serem utilizados. Por outro lado, a atividade a ser

administrada ao paciente é determinada através das medidas nos activímetros disponíveis na

clínica, os quais devem apresentar condições adequadas de funcionamento, fornecendo

leituras confiáveis e exatas. Este trabalho foi realizado com o objetivo de implantar em

Recife os procedimentos para testes de radiofármacos e avaliar a qualidade dos radiofármacos

utilizados nas clínicas, bem como o funcionamento dos activímetros que operam nessas

instituições. Os resultados encontrados mostraram que todos os activímetros estão

devidamente calibrados e que os equipamentos que utilizam detectores Geiger-Müller

apresentam maior instabilidade do que os que utilizam câmara de ionização. Com relação à

análise de soluções eluídas foi observada a presença de molibdênio em amostras de um dos

geradores analisados, enquanto que nenhum gerador teve concentrações de alumínio acima do

limite recomendado de 10 ppm nas suas soluções eluídas. Por outro lado, nas amostras do

radiofármaco MIBI verificou-se que 73% das amostras apresentavam problemas com a

marcação, os quais podem ter sido decorrentes dos procedimentos adotados nas clínicas, que

não observam as recomendações do fabricante.
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SURVEY OF QUALITY FOR RADIOPHARMACEUTICAL AND

ACTIVIMETERS AVAILABLE IN SERVICES OF NUCLEAR MEDICINE

FROM RECIFE.

Author: Fernanda Maria Dornellas Câmara Nogueira

Adviser: Profa. Dra. Helen Jamil Khoury

SUMMARY

The radiopharmaceutical used in Nuclear Medicine must present high chemical and

radiochemical purities in order to obtain images with contrast and clearness adequated for the

diagnosis. Test should be made by the Nuclear Medicine institutes to evaluate the presence of

molybdenum, aluminum and the free TCO4 / Tc-HR in the radiopharmaceutical before they use

it. On the other hand, the activity to be administered to the patient is determined by the

activimeters available in the Nuclear Medicine institutions. So it is necessary to perform tests to

verify operating conditions of the activimeter to guarantee that the dose received by patient is the

prescribed by the physician.

In Brazil, few clinics of Nuclear Medicine are implanting the tests of the

radiopharmaceutical and of the activimeters. The objective of this work is to establish the

procedures for the radiopharmaceutical tests and to evaluate the quality of the

radiopharmaceutical used at the clinics of Recife, as well as the operation conditions of the

activimeters in these institutions. The results show that all the activimeters analyzed present a

good performance and that the equipments with Geiger-Miiller detectors present larger instability

than the ones that use ionization chamber. Concerning the Mo/Tc generators, it was observed

that only one presented Mo in the generator eluate with concentration over the acceptable limits

and that the concentration of Al found in the samples analyzed were below the limits.

On the other hand, in 73% of the MIBI analyzed samples were observed problems with

its preparation that were caused by the procedures adopted at the clinics, which do not follow the

manufacturers recommendations.



1. INTRODUÇÃO

Na Medicina Nuclear os radiofármacos são utilizados para o diagnóstico e o

tratamento de diversas enfermidades. A eficácia e o sucesso desses exames dependem da

produção de uma imagem de boa qualidade, ou seja, exata, reprodutível, sem artefatos,

apresentando nitidez e visibilidade dos detalhes das estruturas anatômicas de interesse. As

imagens produzidas com má qualidade podem acarretar um diagnóstico incorreto ou a

necessidade de repetição do exame, o que aumenta a dose no paciente e os custos. A

Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) estabelece que nenhuma prática

envolvendo exposição deve ser adotada a menos que produza benefício suficiente para

compensar os detrimentos dela decorrentes. Além disso, a ICRP estabelece que as práticas

com as radiações ionizantes devem ser otimizadas de modo que as doses recebidas sejam

tão baixas quanto razoavelmente possível, levando-se em consideração os fatores

econômicos e sociais (princípio AL ARA). As exposições médicas de pacientes devem ser

otimizadas de modo que o paciente receba a menor dose necessária para obtenção do

diagnóstico ou para a realização do tratamento. A garantia da qualidade na Medicina

Nuclear exige a implantação de testes de aceitação dos equipamentos, testes de referência e

testes de rotina, além de testes dos radiofármacos.

Os testes dos radiofármacos envolvem a avaliação da qualidade quanto à:

I. Esterilidade e apirogênese;

II. Pureza radioquímica, pureza química e pureza de radionuclídeo;

III. Potencial hidrogenoiônico ( pH ), meio isotônico e inspeção física;

IV. Concentração radioativa e do íon estanoso - Sn2+;

V. Análise granulométrica e volumétrica;



Assim sendo, é necessário avaliar as impurezas de radionuclídeos, radioquímica e

química que possam existir nos radiofármacos, acarretando o aparecimento de imagens de

órgãos indesejáveis (que mascaram ou deformam a imagem do órgão que se deseja

estudar) ou a formação de imagens de má qualidade que inviabilizam, assim, o diagnóstico

pelo Médico Nuclear e acarretam a repetição do exame, o que aumenta a dose no paciente

e nos trabalhadores.

No Brasil não há normas referentes ao controle de qualidade nos radiofármacos

com relação à pureza química, radioquímica e de radionuclídeo. Por essa razão, os serviços

de Medicina Nuclear, de um modo geral, não executam esses testes para verificação da

qualidade dos radiofármacos utilizados. Nos Estados Unidos, por exemplo, tais controles

são regulamentados pela United States Pharmacopeia (USP) e pela Nuclear Regulatory

Commission (NRC) os quais estabelecem os critérios de qualidade aceitáveis para que um

radiofármaco possa ser administrado ao paciente.

Em decorrência da falta de estudos sobre a qualidade dos radiofármacos utilizados

em Medicina Nuclear no país e, em particular, no Recife, são objetivos deste trabalho:

I. Avaliar a qualidade dos radiofármacos marcados com 9y"Tc com relação à

presença de impurezas de radionuclídeos, radioquímicas e químicas.

II. Implementar um sistema para avaliar o teor de 99Mo, que seja de fácil

operacionalidade e de resposta imediata.

III. Avaliar a qualidade operacional dos activímetros segundo os testes da

International Atomic Energy Agency (IAEA).



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 - Princípios da Medicina Nuclear

A Medicina Nuclear é uma modalidade médica que utiliza materiais radioativos

com fins de diagnostico ou de tratamento terapêutico de enfermidades. A obtenção do

diagnóstico de órgão ou tecido consiste na administração por via parenteral,

primordialmente intravenosa, por via oral ou via inalatória de uma substância química

marcada com um radioisótopo emissor gama que apresente afinidade pelo órgão ou pelo

tecido (mole ou ósseo) que esteja sendo investigado. A partir da administração destas

substâncias, conhecidas por radiofármacos, estudos fisiológicos e estruturais de órgãos e

tecidos são realizados utilizando-se gama-câmaras.

O primeiro estudo fisiológico em seres humanos foi realizado em 1926 por

Blumgart & Weiss [1,2] do Departamento de Medicina da Escola Médica de Harvard, no

qual foi introduzido 214Bi (rádio C) na veia do braço direito de um indivíduo com a

finalidade de calcular a velocidade do fluxo sangüíneo que conduziria o material radioativo

ao vaso arterial do braço esquerdo numa distância pré-fixada entre dois pontos,

cronometrando-se o tempo. Entretanto, esses estudos necessitavam que os instrumentos de

detecção acompanhassem o desenvolvimento na área, o que levou em 1928 Hans W.

Geiger a aperfeiçoar o contador Geiger-Müller [3], oferecendo assim grandes avanços nos

sistemas de detecção que possibilitaram um estudo funcional dos vários órgãos.

Em 1938, através dos trabalhos de Livingood & Seaborg [4] foi produzido

artificialmente o I31I, o que constituiu-se em um marco importante para a Medicina



Nuclear, sendo utilizado com sucesso por Samuel M Seidlin e Leo D. Marinelli para

tratamento de câncer de tireóide. No ano seguinte à produção do 13lI, Seaborg & Segre

[5,6] produziram o 99mTc que até hoje é largamente utilizado em Medicina Nuclear.

Esses novos radio isótopos, por serem emissores gama, conduziram ao

desenvolvimento dos detectores cintiladores, uma vez que a eficiência de detecção dos

Geiger-Müller para a radiação gama é baixa. De fato, em 1947, Kallmann desenvolveu os

cintiladores que utilizavam cristais orgânicos de naftaleno como detectores de radiação.

Em 1951 Benedict Cassen desenvolveu o primeiro scanner retilíneo automático com base

em cristais de tungstato de cálcio, aumentando sensivelmente a visualização da morfologia

da tireóide e aperfeiçoando a eficiência de detecção da radiação gama. Também em 1951.

Hofstadter [7] utilizou cristais de iodeto de sódio ativado com tálio, os quais são utilizados

até hoje na maior parte dos equipamentos de detecção empregado em Medicina Nuclear.

As imagens cintilográficas obtidas após a administração dos radiofármacos são uma

ferramenta poderosa para o estudo de um grande número de exames, conforme mostra a

Tabela 1. Por exemplo, nos estudos renais com DTP A, as imagens obtidas caracterizam o

exato momento em que o radiofármaco chega aos rins, permitindo avaliar o funcionamento

do órgão através da comparação com um padrão de funcionamento renal satisfatório,

conforme mostra a Figura 1.



Tabela 1: Lista parcial de estudos utilizando a Medicina Nuclear [8]

Aplicações Médicas

Neurologia

Oncologia

Ortopédicas

Renal

Cardíacas

Pulmonares

Outros

Objetivos do Exame

Diagnosticar o acidente cardiovascular
Diagnosticar a doença de Alzheimer
Avaliar pacientes para cirurgia carótida
Localizar o foco epiléptico
Localizar tumor
Identificar locais de metástases
Avaliar resposta de tratamentos terapêuticos
Identificar trauma em tecido ósseo
Diagnosticar a osteomielite
Avaliar as mudanças artríticas e a sua extensão
Localizar regiões para biópsia em pacientes com tumores
Medir a extensão de certos tumores
Detectar a obstrução do trato gênito-urinário
Diagnosticar a hipertensão renovascular
Medir a função diferencial renal
Descobrir a rejeição de transplante renal
Detectar as cicatrizes renais
Diagnosticar a doença da artéria coronária
Medir a efetividade de ponte de safena
Medir a efetividade de terapia para falência do coração
Descobrir a rejeição de transplante de coração
Selecionar os pacientes para angioplastia
Identificar os pacientes de alto risco de ataques do coração que
serão submetidos a cirurgia.
Identificar a falência do coração
Avaliar a cardioatoxicidade da Quimioterapia
Avaliar a doença valvular do coração
Identificar os desvios e quantificá-los
Diagnosticar a embolia pulmonar
Detectar as complicações pulmonares da AIDS
Quantificar a perfusão e a ventilação pulmonar
Descobrir a rejeição de transplante de pulmão
Descobrir o dano de inalação em pacientes de queimadura
Diagnosticar e tratar o hipertireoidismo
Detectar o sangramento gastrointestinal agudo e/ou intermitente
Detectar a torção testicular
Diagnosticar e tratar as doenças das células sangüíneas
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Figura 1: Cintigrafia renal DTPA

Neste estudo gráfico é possível analisar o fluxo sangüíneo em ambos os rins

(gráfico superior) e, através do gráfico inferior, analisar o momento em que ocorre o

máximo preenchimento dos rins, isto é, os picos de atividade máxima e a atividade

excretora. É interessante notar que enquanto decrescem as curvas de atividade dos rins,

direito (em roxo) e esquerdo (em azul), aumenta o nível de radiação na bexiga (mostrado

na curva amarela) [9].

A Figura 2 mostra o exemplo das cintigrafias do miocárdio com MIBI-99mTc.

Verifica-se, pela imagem, que ocorreu distribuição homogênea do traçador radioativo em

todo o miocárdio, indicando o funcionamento normal do órgão.

Figura 2: Perfusão do miocárdiu normal, em esforço (superior) e em repouso
(inferior).



Porém, na Figura 3, onde o exame refere-se a um paciente com infarto extenso,

observa-se a completa ausência de fixação do material radioativo nas paredes e que, tanto

no esforço quanto no repouso, a lesão mantém-se presente, o que caracteriza a existência

da necrose do miocárdio.

Figura 3: Perfusão do miocárdio em paciente com infarto extenso. Na linha
superior, os cortes representando os três eixos cardíacos analisados em
esforço, e na linha inferior, os mesmos cortes na etapa de repouso.

Portanto, na Medicina Nuclear é possível efetuar o estudo da fisiologia e anatomia

dos órgãos, enquanto que os exames radiológicos só permitem obter informações da

anatomia dos órgãos. Esta é a grande vantagem desta modalidade médica.

O desenvolvimento crescente da Medicina Nuclear para o diagnóstico de várias

disfunções deve-se aos avanços tecnológicos no que se refere aos equipamentos de

detecção, bem como à produção de novos radiofármacos.

O radiofármaco é um composto químico associado a um radionuclídeo. Para a sua

produção deve-se selecionar o radionuclídeo e o fármaco de modo que atendam às

necessidades do diagnóstico e que permitam obter imagens com qualidade e com a menor

dose ao paciente.

Os fármacos são selecionados de modo que sejam substâncias não tóxicas, que

possam ser absorvidos no órgão de interesse e que esta absorção ocorra de forma diferente

entre órgãos em condições normais e em condições patogênicas. Esta característica é

importante, pois irá acarretar concentrações diferentes no órgão alvo e nas estruturas

circunvizinhas, o que contribui para o contraste da imagem.



Com relação ao radionuclídeo, a seleção é efetuada com base nas características dos

equipamentos de detecção disponíveis e na necessidade da redução da dose ao paciente.

Para minimizar a dose ao paciente e administrar uma dose capaz de produzir uma imagem

com uma boa estatística de contagens, o radionuclídeo deve ter meia efetiva

aproximadamente igual a 1,5 do tempo de duração do procedimento do diagnóstico [10].

O radionuclídeo deve ser emissor gama puro e preferencialmente monoenergético,

devido às características de detecção das câmaras de cintilação rotineiramente empregadas

nos institutos de Medicina Nuclear é preferível que o radionuclídeo seja um emissor gama

na faixa de 100 a 300 keV, faixa ideal de trabalho das câmaras de cintilação. Além destas

características físicas o radionuclídeo deve ser um elemento de fácil aquisição e

economicamente viável.

Dentre os vários radionuclídeos disponíveis destaca-se o 99mTc, em função das

seguintes características físico-químicas:

a) Tem meia-vida pequena (6,01 horas) [11], suficiente para execução do exame,

minimizando a dose paciente;

b) É um emissor gama com energia de 140 keV [ 10,12];

c) É quimicamente versátil por apresentar vários estados de oxidação, propiciando

a sua ligação com inúmeras substâncias biologicamente ativas e se

concentrando, de fato, no tecido ou órgão de interesse;

A possibilidade da produção do 99mTc nos serviços de Medicina Nuclear só foi

possível na década de 50 quando foi desenvolvida a tecnologia dos geradores de
99Mo/"mTc pelo Brookhaven National Laboratory [13] disponibilizando, assim,

diariamente, o 99mTc nos serviços de Medicina Nuclear.



99»2.1.1 -Gerador de yyMo / wmTc

A introdução da tecnologia dos geradores "Mo/"mTc nos serviços de Medicina

Nuclear foi vislumbrada como um meio de se obter o radioisótopo 99mTc de forma fácil,

rápida, simples, eluído em solução de aplicação direta nos fármacos. Além disso, o gerador

é de fácil transporte e é econômico, características que contribuíram para que os serviços

adotassem essa técnica.

O princípio de funcionamento dos geradores de 99Mo/"mTc baseia-se no equilíbrio

transitório que existe entre os dois radioisótopos, uma vez que a meia-vida do 99Mo é de

65,92 h e a meia-vida do 99mTc é de 6,01 h [11] o que corresponde a uma relação entre o

tempo de meia vida do pai (Tp) e a do filho (Tf) aproximadamente igual 10. O equilíbrio é

atingido, aproximadamente, em um tempo que corresponde a 4 meias-vidas do

radionuclídeo filho, quando as atividades pai-filho são aproximadamente iguais.

Nesse equilíbrio não se pode considerar a constante de decaimento do pai

aproximadamente igual a zero (À-p ~ 0), uma vez que após o crescimento da atividade do

filho até exceder a atividade do pai ambos os radioisótopos sofrerão decaimento radioativo

obedecendo uma relação entre suas atividades expressa na Equação 2.1

AP - " t (2.1)

A f

Onde:

Ap = Atividade do radionuclídeo pai

Af = Atividade do radionuclídeo filho

Àf= Constante de decaimento do radionuclídeo filho

A.p = Constante de decaimento do radionuclídeo pai
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O 99Mo utilizado nos geradores é produto da fissão do 235U, assim como outros

radioisótopos como 86Rb, 86Sr, 90Sr, 99Zr, 103Ru, 124Sb, 131I, 132Te e 134Cs. Embora o 99Mo

seja purificado antes de ser utilizado nos geradores, poderá ocorrer a presença de

impurezas tais como 131I e 103 Ru [14]. As características dos geradores de 99Mo/99mTc

encontram-se na Tabela 2.

Tabela 2 - Características do gerador de 99Mo /"mTc [15].

Pai Modo de
produção

9 9Mo Fissão

Meia-vida

65,92 h

Modo de
decaimento

P"

Método de
separação

•A12O3

«Extração
por solvente
* Sublimação

Filho Meia-vida

6,01 h

Modo de
decaimento

Transição
isomérica

Energia
keV

140
(89)

Produto do
decaimento

y y m Tc

Os serviços de Medicina Nuclear do país utilizam os geradores fornecidos pelo
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN (Figura 4), que fornecem tabelas
para correção da atividade eluída, assim como o fator de recuperação do equilíbrio
transitório, para facilitar a utilização dos geradores pelos técnicos dos serviços.

Figura 4: Gerador de 99Mo/99mTc do IPEN

O gerador " Mo/"m Tc consiste de molibdato de sódio imobilizado numa coluna de

vidro que contém alumina (AI2O3; oxido de alumínio), conforme mostra a Figura 5. O
99Mo, em sua forma química, possui uma grande afinidade pela alumina [14] o que acarreta

a sua adsorção na coluna, não ocorrendo o mesmo com seu radioisótopo filho, o 99mTc,

uma vez que este apresenta pequena afinidade pela alumina. Quando uma solução eluente
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de NaCl a 0,9% é injetada, o 99mTc livre é arrastado, ocorrendo a sua separação do 99Mo.

Nesse processo de separação cromatográfica, o 99Mo não será eluído por estar adsorvido na

coluna, devido à sua grande afinidade pela alumina.

O 99mTc será eluído na forma química de pertecnetato de sódio (Na"mTc04) em

concentração radioativa elevada. O material é recolhido no frasco coletor calibrado para

permitir que a cada eluição se obtenha o mesmo volume da solução eluída.

Esquema da constituição interna de um gerador " M o / T c

• Solução |
Ide TcO, 1
• e m frasco 1
1 vácuo 1

Proteção
— > de

chumbo

"MoO.
adsorvido
na alumina

Colma de Alumina

Filtro de 0,2 n m

Chumbo

Figura 5: Esquema de uma coluna cromatográfica dos geradores de 99Mo/99mTc.

A coluna de vidro encontra-se lacrada nas extremidades e agulhas de aço inoxidável

executam o transporte da solução eluente para dentro da coluna cromatográfica e da

solução eluída para o recipiente coletor. Todo o gerador encontra-se blindado, diminuindo

a exposição do operador às radiações ionizantes. Por ter finalidades clínicas, a solução

eluída deve ser estéril e apirógena. Observa-se na Figura 6 que após uma eluição é

necessário um tempo de 6 horas a fim de se obter 50% da atividade do 99mTc [16].
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otlvldado do 9 9 Mo

atividade do 9 9 m T c

I /
•tuições
com 24 h
d« intervalo

c
com 6h
d« Intervalo

I O -
IO 1(dtas)

99»Figura 6: Curva de decaimento-crescimento do par Mo- Tc em função do tempo.

Diversos fatores podem afetar as eluições dos geradores, tais como [10,15]:

a)

b)

c)

A formação de canais - A presença de falhas ou canais na coluna, em
decorrência do preenchimento inadequado e não uniforme do oxido de
alumínio, pode limitar a área e o tempo de contato do material eluente
com o meio, resultando na diminuição da adsorção do 99Mo na alumina.
Portanto, as condições morfológicas da coluna afetam o rendimento de
99mTc.
A radiólise - A presença de radicais livres produzidos pela radiólise da
água, bem como a redução do 99mTc com peróxidos, acarretam a
aderência do 99mTc à coluna de alumina, dificultando a sua dissociação e
a sua retirada da coluna, diminuindo, assim, o rendimento do gerador.
Este fenômeno é comum na primeira eluição, razão pela qual a primeira
eluição do gerador não apresenta um rendimento de 99mTc elevado,
normalizando-se na segunda eluição.
A perda de vácuo no frasco do eluído - Se o frasco de eluído não foi
adequadamente calibrado fará com que a solução de pertecnetato de
sódio não seja completamente eluída, gerando perdas. Este controle
poderá ser feito visualmente colocando o frasco eluído num recipiente
padrão de volume fixo, conforme ilustra a Figura 9. Caso o volume
esteja abaixo do previsto, troca-se o frasco de vácuo, para retirar a
solução restante no gerador sem que haja a substituição do frasco do
eluente.
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(5mL

Figura 7: Exemplo de suporte padrão para conferir o volume da solução eluída

2.1.2 - O Tc e a marcação dos fármacos

O processo de marcação dos fármacos, excluindo o DMSA e enxofre coloidal de
99mTc [10], consiste na presença de um agente redutor cloreto estanoso (SnCk), que ao se

oxidar de Sn2+ para Sn 4+ promoverá a redução do 99mTc que é eluído na forma de

pertecnetato (TcCU) cujo número de oxidação é 7+, passando ao estado de oxidação 4+,

que favorece a marcação de compostos químicos como MDP ou DTPA [17], segundo o

seguinte esquema de reação:

- 6e-

2 TcO4" + 16 H+ + 6e- 2 Tc 4 + + 8 H2O

3 Sn 2+ + 2TcO4- + 16 H+ 3Sn 4 + + 2Tc 4 + +8H 2 O

Com o 99mTc no estado de oxidação +4 torna-se mais fácil a ocorrência da reação

com os íons de fármacos como o MDP ou DTPA.

Como o oxigênio é um poderoso agente oxidante, o processo de redução do

pertecnetato ( Tc(V) com o cloreto estanoso deve ser muito cuidadoso, de modo a evitar a

introdução de ar e, portanto, a possibilidade do oxigênio atmosférico reagir com o estanho
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antes que ele reaja com o 99mTc [10,12]. Caso isto ocorra, poderá aparecer a presença de
99mTc livre (Tc(V) no radiofármaço, o que contribuirá para seu acúmulo em órgãos como a

tireóide ou o estômago. Portanto, o processamento de imagens de outros órgãos situados

nestas regiões será influenciada pela presença do TcCV. Além disso, a presença do 99mTc

livre também irá acarretar um aumento da dose em órgãos que não são de interesse para o

diagnóstico.

Portanto, para a obtenção de imagens com qualidade adequada ao diagnóstico, com

a menor dose ao paciente, é necessário que o radiofármaco esteja em uma forma aceitável

de pureza radioquímica e de estabilidade. Testes devem ser efetuados de modo a garantir o

controle de qualidade dos radiofármacos.

2.1.3 - Controle da qualidade dos radiofármacos

Certos controles de qualidade dos radiofármacos são associados às técnicas

utilizadas no processo de fabricação dos mesmos. Assim sendo, é responsabilidade do

fabricante garantir a qualidade do fármaco quanto ao pH da solução, a esterilidade e a

apirogênise e que a solução injetada seja isotônica em relação à solução sangüínea. O fato

do fabricante garantir estas características não elimina a necessidade dos serviços

realizarem outros controles a fim de verificar se não ocorreram alterações nas mesmas, em

decorrência da má assepsia dos equipamentos, do local e das pessoas no momento de

preparação dos fármacos, o que interfere na esterilidade e apirogênise do radiofármaco.

Além disto, o controle do usuário pode garantir que os parâmetros informados pelo

fabricante estão adequados.

No caso do teste da esterilidade, uma amostra do radiofármaco é colocada em um

meio de cultura adequado como, por exemplo, a caseína, incuba-se por 7 a 14 dias, e caso

haja microorganismos o seu crescimento ocorrerá no meio de cultura. O problema desse

teste é que para o crescimento no material de cultura é, em alguns casos, requerido um

tempo maior que a meia-vida do radionuclídeo utilizado para marcação [16], o que

inviabiliza o teste.

Entre os demais testes de Controles de Qualidade dos radiofármacos se destacam:
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I - Pureza quanto à presença do radionuclídeo 99Mo.

II - Pureza Radioquímica

III - Pureza Química

99»I- Pureza quanto a presença do radionuclídeo Mo.

99nv
Durante o processo de eluição do Tc pode ocorrer a contaminação da solução

eluída por 99Mo, uma vez que este radionuclídeo pode desprender-se em pequenas

quantidades da coluna de alumínio. Caso o 99Mo esteja presente no radiofármaco

administrado ao paciente, ele será fagocitado pelo sistema reticuloendotelial do indivíduo.

Como o 99Mo é um emissor (3" acompanhado de radiação gama de 740keV e possui uma

meia vida de 65,92h, relativamente longa comparada com a do 99mTc [11], a sua presença

no radiofármaco acarretará um aumento da dose absorvida pelo paciente. Além disso, irá

também degradar a qualidade da imagem, contribuindo para um diagnóstico inadequado.

Por estes motivos, a Nuclear Regulatory Commission (NRC) e US Pharmacopeia (USP)

estabeleceram o valor de 0,15kBq de 99Mo/ 1 MBq de "mTc, como limite máximo de

aceitação da atividade de 99Mo presente em uma solução de 99mTc no momento da sua

administração ao paciente.

A determinação do teor de 99Mo pode ser efetuada pelo método de espectrometria

gama com cintiladores de Nal(Tl), a partir da área do fotopico de 740keV. levando em

consideração a eficiência do sistema de detecção para esta energia. Infelizmente, nem

sempre os equipamentos disponíveis nos serviços de Medicina Nuclear permitem realizar

essas medidas.

O teor de 99Mo também pode ser determinado a partir da medida da atividade de

uma dada amostra ao longo do tempo. Como as meias-vidas do 99mTc e do 99Mo são

diferentes, decorridas quatro meias-vidas do 99mTc a atividade da solução eluída deve

diminuir conforme o decaimento radioativo do 99mTc, enquanto que, caso exista "Mo, a

queda da atividade desta solução de pertecnetato será pequena.
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II - Pureza Radioquímica

A pureza radioquímica do radiofármaco está relacionada com o teor de 99mTc04"

livre e 99mTcO2 presentes na solução no momento de marcação do fármaco. Qualquer outro

composto do 99mTc não associado à molécula do fármaco é considerado como uma

impureza radioquímica. O controle sobre a pureza radioquímica é importante para

assegurar a correta biodistribuição do radiofármaco no paciente, reduzindo os erros no

diagnóstico e a dose no paciente. A fim de determinar a pureza radioquímica, é necessário

separar e quantificar os vários tipos de elementos químicos presentes nos fármacos. Várias

técnicas tais como cromatografia e eletroforese podem ser utilizadas [2].

III- Pureza Química

A impureza química consiste na presença de formas químicas indesejáveis, não

radioativas, como a presença do alumínio oriundo da coluna cromatográfica do gerador,

que interfere na biodistribuição do TCO4" durante o exame clínico. O excesso de alumínio

(Al+3) na solução eluída de pertecnetato de sódio torna o 99mTc insolúvel, formando

colóides que são macroagregados, interferindo desta forma nas reações de marcação dos

fármacos e no sistema reticuloendotelial (RES), tornando a presença desse contaminante

inaceitável para valores de concentração superiores a 10 ug Al3+/mL de solução conforme

aNRC[18].

Geralmente, utiliza-se o teste colorimétrico para a determinação do alumínio. Para

esse teste, pode-se utilizar uma fita de papel contendo reagente para o alumínio onde parte

do material em análise é colocado em uma extremidade da fita reagente e na outra

extremidade é colocada uma solução padrão de alumínio na concentração 10 ppm [19-21].

O reagente empregado é o sal de amônio de ácido tricarboxílico que quimicamente é

sensível à presença de alumínio. A sua coloração varia em função da concentração de

alumínio presente na amostra. A comparação desta coloração com a da solução padrão

permite verificar se a amostra apresenta alumínio abaixo ou não do limite de aceitação.
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Este é um método semi-qualitativo e não quantitativo. Não há preocupação em determinar

a concentração real de alumínio.

Além da qualidade dos radiofármacos também é importante a determinação da

atividade a ser administrada ao paciente. Os serviços de Medicina Nuclear devem dispor de

equipamentos que possibilitem a determinação desta atividade. Estes equipamentos

denominam-se activímetros ou medidores de atividade e o seu princípio de funcionamento

será descrito a seguir.

2.1.4- Princípio de Funcionamento dos Activímetros

O activímetro, esquematizado na Figura 8, consiste em uma câmara de ionização tipo poço

com um sistema eletrônico acoplado, um suporte para fontes e uma fonte de tensão.

Suporte para fonte

.1 Ânodo -Cátodo

Blindagem

Eletrômetro - Display

i Selctor de radioisótopos

Alimentação

Figura 8: Diagrama esquemático de um activímetro

O material radioativo é introduzido no interior do poço da câmara de ionização

onde terá sua atividade quantificada em função da corrente gerada pela ionização do gás no

volume sensível da câmara. O número de pares de íons produzidos, por unidade de tempo,

é diretamente proporcional à atividade do radionuclídeo. A aplicação de uma diferença de
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potencial fará com que os elétrons migrem para o ânodo e os íons positivos para o cátodo

[22]. Esta corrente produzida, da ordem de IO"9 a IO"8 A, é convertida em tensão,

amplificada pelo eletrômetro e mostrada no "display" em unidades da atividade (em MBq

ou mCi). Para uma dada atividade a corrente produzida na câmara de ionização depende da

energia da radiação incidente. Portanto, o sinal produzido na saída do eletrômetro irá

depender do tipo de radionuclídeo. Por essa razão, os calibradores de dose possuem um

potenciômetro que permite ajustar o ganho do eletrômetro para o radionuclídeo de

interesse, garantindo assim que a leitura corresponda à atividade real. Normalmente, os

equipamentos possuem canais pré-estabelecidos para os radionuclideos mais utilizados na

Medicina Nuclear. O equipamento dispõe, também, de um potenciômetro que possibilita

selecionar outros canais além dos pré-estabelecidos, permitindo, assim, a medida da

atividade de vários tipos de radioisótopos. A Figura 9 mostra uma ilustração do activímetro

CRC-7 da Capintec-INC.

Figura 9: Activímetro CRC-7 da Capintec, Inc.

A - Botão seletor da faixa da atividade mensurável;

B - Display;

C - Botão de teste para verificar o zero e a bateria do equipamento;
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D -Ajuste do zero que corresponde a um botão que regula o potenciômetro para

compensar qualquer desajuste elétrico no equipamento;

E - Chave seletora do intervalo de tempo em que a leitura será efetuada com duas

posições: normal e longa;

F - Botões de seleção dos radioisótopos utilizados para medição;

G - Ajuste de background (BG) que trata-se de um botão que ajusta o background desde

que o botão BKG esteja pressionado durante a leitura;

H - Selecionador para medição de outros radioisótopos cujo canal não esteja pré-

estabelecido. Para usar este recurso deve-se pressionar o botão "OTHER" para validar

esta opção;

I - Tabela dos radioisótopos versus seu respectivo canal de leitura;

Ao redor da câmara de ionização há uma blindagem de chumbo cuja finalidade é

reduzir a influência da background na medida da atividade.

Os detectores do tipo poço, como os utilizados nos activímetros, apresentam

elevada eficiência de detecção, uma vez que a fonte encontra-se praticamente envolvida

pelas paredes do detector, conforme mostra a Figura 10, o que aumenta a probabilidade de

interação da radiação com o detector. Por exemplo, um detector do tipo poço com

profundidade de 27 cm e diâmetro de 7 cm apresenta uma eficiência de detecção da ordem

de 99,6% para a energia do 99mTc [20].

Detector

Fonti

Figura 10: Fonte radioativa no interior de um detector do tipo poço.
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A falta de exatidão da resposta dos activímetros pode acarretar erros significativos

na atividade administrada ao paciente, o que resulta em imagens de baixa qualidade e na

necessidade de repetição do exame e, portanto, no aumento da dose recebida pelo paciente.

Para garantir o adequado funcionamento destes equipamentos, é necessária a implantação

de um programa de qualidade que acompanhe o seu desempenho ao longo do uso.

Segundo a NRC [18] os erros na avaliação da atividade a ser administrada ao paciente

devem ser menores do que +10% da atividade prescrita. Estudos efetuados em medidores

de atividade usados em hospitais de vários países relataram que estes equipamentos são

mal calibrados ou possuem intervalos longos de tempo entre as calibrações [23-29].

2.1.4.1 - Controle de Qualidade nos Activímetros.

A qualidade de um instrumento de medição deve ser controlada por testes que

garantam a qualidade e confiabilidade de suas medições e que sejam regidos por uma

norma legislativa. A International Atomic Energy Agency (IAEA) [30] e a CNEN [31]

regulamentam a calibração dos activímetros periodicamente e estabelecem os limites de

aceitação para cada teste, assim como a periodicidade de execução dos testes, conforme as

Tabelas 3 a 5.

A calibração de um detector de atividade utilizado nos serviços de Medicina

Nuclear consiste em comparar a resposta do mesmo frente à utilização de padrões de

referência certificados por laboratórios reconhecidos pelo Instituto Nacional de

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), assim como verificar se o

mesmo é reprodutivo em suas respostas.
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Tabela 3: Testes e freqüência de execução segundo a IAEA para os activímetros

Teste

Testes de aceitação e referência
Inspeção Física
Precisão e exatidão
Linearidade
Background
Testes Operacionais
Reprodutibilidade
Background

Aceitação

X
X
X
X

Referência

X
X
X

Freqüência dos testes
Semanal

X

Trimestral

X
X

Semestral

Tabela 4: Testes e freqüência de execução para os activímetros segundo a norma

CNEN-NE-3.05.

Testes
Precisão
Exatidão
Linearidade
Reprodutibilidade

Freqüência dos testes
Semestral
Semestral
Semestral

Diário

Tabela 5: Limites de aceitação segundo a IAEA e a CNEN

IAEA
CNEN

Precisão
±5%
±5%

Exatidão
± 10%
± 10%

Linearidade
± 10%
± 20%

Reprodutibilidade
±5%
±5%

Para a execução dos testes são utilizadas fontes padrões fornecendo um intervalo de

energia que engloba a energia dos radioisótopos utilizados no serviço de Medicina

Nuclear, garantindo que o equipamento esteja apto para quantificar com precisão e

exatidão a atividade dos mesmos. As fontes citadas como referência pela IAEA e CNEN

encontram-se relacionadas na Tabela 6, com as suas respectivas energias e atividades. No

que se refere à avaliação da linearidade e de reprodutibilidade da resposta dos activímetros,

a IAEA recomenda o uso de 99mTc ou 113mIn com atividade igual ou maior do que a

atividade a que o aparelho será submetido para o teste de linearidade, e as fontes de l33Ba,
l37Cs ou 226Ra com atividade em torno de 3,7 MBq para o teste de reprodutibildiade.
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Tabela 6: Fontes padrões para o controle de qualidade dos activímetros segundo a IAEA e
aCNEN

Radionuclídeo

57Co

m B a

IJ7Cs

blJCo

Tempo de meia-vida

272,10 dias

10,55 anos

30,14 anos

5,27 anos

Energia do fóton

principal

122keV

81,356keV

662 keV

1173 , 1332 keV

Atividade

185 MBq

9,3 MBq

7,4 MBq

1,9 MBq

A importância do controle de qualidade dos activímetros foi ressaltada nos

trabalhos de Woods [25] que mostram que no processo de intercomparação de activímetros

os equipamentos geralmente tendem a superestimar a atividade do 57Co e do 125I. Erros de

quase 50% foram encontrados para o 57Co e de quase 90% para o 125I.

Os trabalhos de Szorényi e Vágvolgyi [23] mostram que 30% dos serviços

participantes das intercomparações na Hungria executam os ajustes operacionais de forma

errada e, às vezes, não executam as correções necessárias. Como exemplo desses ajustes

pode-se citar a seleção errada do fator de calibração e o posicionamento do suporte no

poço da câmara, o que altera a geometria e, portanto, a eficiência de detecção.

Outro estudo de relevância feito na Argentina por Furnari et ai. [28] mostrou a

inadequação do uso de detectores Geiger-Müller como detectores de atividade. Este tipo de

detector ainda é encontrado em alguns activímetros comercializados. Eles recomendam a

substituição gradativa do Geiger-Müller pela câmara de ionização, que apresenta maior

exatidão e estabilidade na sua resposta. As Figuras 11 e 12 mostram os seus resultados.
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Figura 11: Resposta à atividade de uma amostra medida numa câmara de ionização
e num Geiger-Müller. Quanto mais próximo de 100% menor será o
erro da medição efetuada.
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3. METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado em quatro serviços de Medicina Nuclear que atualmente

operam em Recife, Pernambuco. Segundo Santos [32], estes serviços realizaram 79.270

exames no período de 1990-98, correspondendo a uma média anual de 8.808 exames de

diagnóstico. A distribuição dos exames realizados em função do tipo de exame é mostrada

na Figura 13.

12%

19%

32%

15% 6% 2%

H Renal
D Cerebral
• Cardiovascular
• Tireóide

• Ósseo
D Pulmonar
D Fígado/Baço
D Outros

Figura 13: Distribuição percentual dos tipos mais comuns de exames em Medicina

Nuclear em Pernambuco durante o período de 90 a 98.

Os principais radiofármacos utilizados por estes centros de Medicina Nuclear, bem

como as atividades empregadas para cada exame estão mostradas na Tabela 7. Observa-se

através desses dados que o 99mTc é o elemento mais empregado para a marcação dos

fármacos.
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Tabela 7: Valores de atividade por tipo de exame em instituições de Medicina
Nuclear de Pernambuco.

Exame

Ósseo
Cerebral
De tireóide
De tireóide
Perfusão pulmonar
Inalação pulmonar
Pulmonar
Do fígado e baço
Vias biliares
Renal
Renograma
Cardiovascular
Cardiovascular

Radiofármaco

99mTc-MDP
99mTc-ECD
Na"mTc04
ulI-NaI
99mTc-MAA
99mTc-DTPA
6/Ga-Citrato
99mTc-Enx. Col.
99mTc-DISIDA
99mTc-DMSA
99mTc-DTPA
99mTc-MIBI
201T1-Cloreto

A*
999
999
444
3,7
407
925
111
555
296
222
740
629
111

Atividade
B*

1184
925
555

11,1
555
925

-
296
296
296
444
555

-

administrada (MBq)

c*
1110
1110
259
3,7
370
740
111
555
296
259
370
444
111

D*
814
1110
259
1,85
407
740
111
370
296
222
370
444
111

Média
1016
1009
426
4,4
421
894
111
510
296
234
643
589
111

* Os serviços de Medicina Nuclear de Pernambuco foram identificados por A, B, C e D.

O gerador de 99mTc utilizado nesses serviços é produzido no IPEN/CNEN-SP e a

curva de rendimento da atividade eluida no gerador em função do volume é mostrada na

Figura 14. Como se pode observar a máxima concentração da atividade eluida por

mililitros é obtida com um volume de 6 ml. Por essa razão, os centros de Medicina Nuclear

fazem a eluição em um volume pré-fixado de 6 ml.
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Figura 14: Curva do rendimento da eluição em função do volume coletado.
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Este trabalho pode ser dividido em duas etapas, que consistem na avaliação dos

activímetros e na avaliação dos radiofármacos.

3.1 - Avaliação dos activímetros

Os activímetros encontrados nos institutos de medicina estudados estão listados na

Tabela 8, que também apresenta suas marcas e modelos. Para realizar os testes dos

activímetros adotou-se a metodologia descrita no TecDoc da IAEA [30].

Tabela 8: Características dos activímetros

Instituição

A

B

C

D

Marca

Capintec

Capintec

Victoreen

Capintec

Tipo do detector

Câmara de ionização

Câmara de ionização

Geiger-Muller

Câmara de ionização

Os seguintes testes foram realizados com os activímetros :

1.1- Ajuste do zero e medida de background;

1.2- Determinação da precisão e exatidão da respostas do activímetros;

1.3- Determinação da linearidade da respostas do activímetros;

1.4- Estudo da reprodutibilidade da respostas do activímetros;

3.1.1 - Ajuste do zero e background

Para a medida da radiação de background, o equipamento foi ligado por um período

mínimo de 30 minutos e, em seguida, ajustou-se o zero eletrônico do equipamento

pressionando o botão de zero e verificando se o display marcava + 2, conforme

estabelecido pelo fabricante [33]. Caso isso não ocorresse, era realizado o ajuste para que

este valor fosse observado no display. Após garantir que o equipamento estava com o zero

ajustado, o botão de background foi pressionado e a leitura de fundo foi efetuada. Caso o
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valor encontrado fosse acima de 0,005 MBq procurava-se identificar se o equipamento

estava contaminado ou se haviam fontes próximas. Nesse caso a situação era corrigida

antes de se prosseguir com as medidas.

3.1.2 - Determinação da precisão e exatidão da resposta do activímetro

Após os procedimentos preliminares de ajuste do zero e do background, o

activímetro estava pronto para os demais testes. Utilizando as fontes padrões de 133Ba ,
137Cs e 57Co da AEA TECHNOLOGY, cujas características estão na Tabela 9, foi efetuado

o estudo da exatidão e precisão da resposta do activímetro. Inicialmente fixou-se o canal

correspondente ao 37Co e foram efetuadas cinco leituras consecutivas sem a fonte de

radiação. A média destas leituras corresponde à medida da radiação de fundo nas

condições do canal correspondente ao radioisótopo em estudo. Em seguida, a fonte de 57Co

foi introduzida no poço da câmara de ionização e 10 leituras consecutivas foram efetuadas.

A média destas leituras forneceu a atividade da fonte utilizada. O processo foi repetido

com as outras fontes padrões sendo que, para cada fonte, antes da realização da medida foi

ajustado o canal correspondente ao radionuclídeo, informado pelo fabricante.

A partir dos valores das médias das medidas das atividades, foi calculado o desvio

entre a atividade obtida e a fornecida no certificado de calibração do padrão, corrigida para

o dia da medida. O erro da exatidão foi calculado pela expressão:

(XM - XD)
Erro da exatidão (%) = — — x 100

A P

Onde: XM = Média aritmética das leituras líquidas obtidas.

Xp = atividade da fonte padrão constante de certificado de calibração e

corrigida para a data em que foi efetuado o teste.
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Tabela 9: Fontes utilizadas nos testes do activímetro e sua respectiva atividade na

data de referência

RADIONIICLÍDEO

"Co
m B a
137Cs

T E M P O DE

MEIA-VIDA

272,1 dias

10,74 anos

30,1 anos

ENERGIA DO F Ó T O N

PRINCIPAL

122 keV

81,356keV

662 keV

ATIVIDADE

221,3 MBq

9,08 MBq

7,31 MBq

DATA DE

REFERÊNCIA

01//07/1999

01/07/1999

01/06/1999

Para estimar a precisão ou repetibilidade da resposta do activimetro, calculou-se, o

desvio padrão e o erro percentual para cada conjunto de 10 medidas utilizando a expressão:

x 100
XM

(3.2.)

Onde:

8 = desvio padrão

XM = Média aritmética das leituras líquidas executadas.

Os valores encontrados foram comparados com os limites de aceitação

estabelecidos pela CNEN, na Norma NE 3.05, mostrados na Tabela 5.

3.1.3 - Linearidade

Para avaliar a linearidade da resposta do activímetro foi tomada uma amostra de

6ml de Na"mTc04 com atividade de 1,9 GBq. Foram realizadas medidas de atividade ao

longo do tempo, durante um intervalo de 3 dias. Para tanto, o canal correspondente ao
99mTc foi ajustado no activímetro e foi realizada a leitura de background. Em seguida, foi

introduzida a amostra na câmara poço e foram realizadas 10 leituras da atividade. O valor

médio das leituras foi calculado. A subtração deste valor do background forneceu a leitura

correspondente à atividade no momento da medida. A data e a hora da realização das

medidas foram anotadas. Este procedimento foi repetido com intervalos de tempo de uma
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hora durante o período de cerca de 3 dias [29]. A partir dos resultados foi traçado o gráfico

da atividade em função do tempo, determinando-se a meia-vida do WmTc. O valor

experimental obtido foi comparado com o valor teórico. Caso a resposta do equipamento

não seja linear o gráfico do decaimento não fornecerá uma reta, quando traçado em papel

mono-log, e a meia-vida determinada experimentalmente estará defasada do valor teórico.

3.1.4 - Reprodutibilidade

Para este teste selecionou-se o canal do 99mTc e efetuou-se 5 leituras de background

e 10 leituras da atividade da fonte padrão de 137Cs. Com o valor médio das leituras líquidas

foi traçado, em papel milimetrado, o gráfico da atividade em função do tempo. Neste

gráfico foram marcadas também as posições referentes a X ± S e X ± 2S, onde X é o valor

médio das leituras e S corresponde ao desvio padrão. Este procedimento foi repetido para

os outros canais dos radioisótopos utilizados pelo serviço de Medicina Nuclear.

3.2 - Testes dos radiofármacos

Os testes realizados nos radio fármacos consistiram na avaliação do teor de

impurezas radioativas, impurezas químicas, impureza radioquímicas e o potencial

hidrogenoiônico (pH).

3.2.1 - Impurezas de radionuclídeos

Para a estimativa do teor de 99Mo presente nos radiofármacos foram efetuadas

medidas em 5 geradores rotineiramente utilizados nos institutos de Medicina Nuclear de

Recife. Para tanto, uma amostra de 1,85 GBq de 99mTc foi retirada na Ia, 3a, 5a, 7a e 9a

eluição realizada com o gerador. Assim sendo, neste estudo foram realizadas em torno de 5

análises por gerador, compreendendo 50% de sua vida útil, uma vez que os serviços de

Medicina Nuclear realizam 10 eluições por gerador. A alíquota retirada do gerador foi
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acondicionada em recipientes de vidro selados e o volume foi completado para 5ml com

solução salina de NaCl 0,9%.

Inicialmente foram efetuadas as medidas das atividades da amostra e do

background, utilizando-se o activímetro ajustado para o canal do 99mTc. Em seguida, com o

actívimetro ajustado para o canal do 99Mo e utilizando um cilindro de chumbo de 6mm de

espessura, foram efetuadas as medidas do background e da atividade da amostra

posicionada dentro deste cilindro. A espessura de chumbo é suficiente para atenuar quase

100% da radiação do 99mTc, e reduz a radiação do 99Mo em torno de 50%. A partir dessas

medidas foi possível determinar a pureza da solução utilizando-se a relação:

99

" M / 99rnT - Atividade líquida do Mo medida com blindagem x 2

Atividade líquida do ^ T c medida sem blindagem

Em seguida, a mesma amostra foi armazenada por 14 dias, período no qual a

atividade do 99mTc teria se reduzido consideravelmente, para que a amostra fosse

submetida a uma análise de espectrometria com detector de germânio. Com o espectro da

amostra foi possível calcular o teor de 99Mo executando uma comparação entre os métodos

de atenuação com chumbo e espectrometria gama, assim como, verificar a presença de

outros radionuclídeos. No anexo I estão as planilhas utilizadas para o registro e

identificação das amostras.

3.2.2 - Impurezas químicas

Para avaliar a presença de alumínio nos radiofármacos foi utilizado o teste

colorimétrico. Para tanto, uma alíquota de 5uL da amostra eluída do gerador foi colocada

em uma placa de vidro. Ao mesmo tempo, soluções com o mesmo volume de padrões de

alumínio, com diferentes concentrações (5, 10 e 20 ppm), foram reservadas no suporte de

vidro em áreas distintas, conforme mostrado na Figura 15.
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Amostra 5 ppm 10 ppm 20 ppm

Figura 15: Teste do teor de alumínio simulando colorações adquiridas quando da

execução do teste.

A cada alíquota foram adicionadas uma gota de NaOH IN, uma gota de uma

solução de alizarina S 0,1% e duas gotas de ácido acético IN efetuando-se, em cada

alíquota, uma leve agitação com bastões de vidro distintos. A coloração que aparece na

amostra do gerador foi comparada com a das soluções padrões de alumínio, procurando-se

verificar em qual delas a amostra se enquadrava [34], e assim estimar o teor de alumínio.

Os resultados obtidos foram registrados na ficha de controle da qualidade do

gerador (Anexo I) e comparado com o limite de referência, que requer concentração

inferior a 10 (ig Al3+/mL de solução eluída.

3.2.3 - Impurezas radioquímicas

Para a determinação do teor de 99mTc04" e 99mTcO2 foi utilizado o método

radiocromatográfico ascendente de uma fina tira de papel impregnada com silica gel,

"instant thin-layer chromatography silica ge/-ITLC-SG". Esse método foi desenvolvido e

validado por vários pesquisadores [35-45]. É um método simples, rápido e eficaz no

controle cotidiano da marcação dos radiofarmacos num serviço de Medicina Nuclear.

O método consiste em adicionar uma gota do radiofármaco na fita cromatográfica

ITLC-SG a 1 cm do início da fita, conforme se vê na Figura 16. Posteriormente a fita foi

colocada dentro de um tubo de ensaio contendo 1 ml de um solvente específico ao teste

evitando o contato da fita ITLC-SG com a parede do tubo. Após aguardar 5 minutos

retirou-se a fita cromatográfica, a mesma foi dividida ao meio e foram feitas as leituras
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referentes a cada metade da fita, designadas por região n° 1 e região n° 2, conforme a

Figura 16.

1 cm

\ Rolha /
ÍV /

s
e

Solvente

~r 1 cm
Posição final (solvente fase)

Região 1

Cortar a fita ao meio

Região 2

.._ .-4
Posição de origem (amostra fase)

j 1 cm

Fita cromatográfica ITLC-SG

Figura 16: Fita cromatográfica, suas marcações, dimensões e posicionamento no

interior do tubo de ensaio, vedação e imersão no solvente.

Nesse método a presença dos componentes é determinada pela medição da taxa de

radioatividade localizada a uma determinada altura do ponto de partida, locai onde a

amostra foi depositada na fita cromatográfica. A localização é identificada através do fator

Rf que é definido como a relação entre a distância percorrida pela amostra e a distância

total percorrida pelo solvente. Quando o valor de Rf for igual a um o componente migrou

com o solvente e quando o valor Rf for igual a zero, o componente permaneceu na origem

não migrando com o solvente.

Para estimar o teor de pureza, calcula-se a razão entre as contagens obtidas com a

região da fita na qual o componente em estudo foi isolado e as contagens totais (toda a
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fita). Na Tabela 10 são ilustrados os valores do Rf para a separação cromatográfica do

radiofármaco 99mTc-MAG3. Observa-se que com o solvente NaCl 0,9%, o TcO4" migra

para a parte superior da fita (região 1) junto com o fármaco marcado, enquanto que com o

solvente octanol para análise (p.a.) somente o TcO4~ migra para essa região.

Tabela 10: Valores de Rf para o radiofármaco 99mTc-MAG3

Suporte Cromatográfico

Solvente

R, 99m Tc-MAG-3

Rf
99mTcO4"

Rr
99mTcO2

ITLC-SG

NaCl 0,9%

1.0

1.0

0.0

ITLC-SG

Octanol p.a.

0.0

1.0

0.0

Os cálculos dos teores das impurezas radioquímicas foram executados conforme o

exemplo seguinte utilizando o radiofármaco 99mTc-MAG-3 e levando em consideração as

contagens obtidas:

Atividade na região n.° 1 com solvente NaCl 0,9% = 1,60 MBq

Atividade na região n.° 2 com solvente NaCl 0,9% = 20,10 MBq

atividade na região n° 1 xlOO%9 9 mTc0 = —
soma das atividades na região n° 1 e 2

= 7,3 %

Atividade na região n.° 1 com solvente octanol p.a.= 22,46 MBq

Atividade na região n.° 2 com solvente octanol p.a.= 0,18 MBq

% 9 9 m Tc0 4 " - -
atividade na região n° 2

soma das atividades na região n° 1 e 2

= 0,8 %

xlOO

O percentual de radiofármaco marcado corresponde a:
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% 99nrrC-MAG-3 = 100-( % 99nrrc02 + %

% ""Tc-MAG-3 = 91,9%

No Anexo 3 podem ser observados os dados necessários para análise dos demais

radiofármacos marcados com 99mTc .

O radiofármaco 99mTc-sestamibi foi avaliado por extração com solvente. Adicionou-

se 3 ml de clorofôrmio, 3 ml de NaCl 0,9% e 1 gota do radiofármaco em um recipiente e

homogeneizou-se energicamente durante dois minutos. Esperou-se, em repouso, o mesmo

tempo para que houvesse a separação das fases. Uma amostra de 2 ml da fase superior da

solução salina e outra amostra de mesmo volume da fase inferior de clorofôrmio foram

retiradas e colocadas em dois recipientes distintos, onde foram feitas as leituras da

atividade das amostras no activímetro. O cálculo do percentual de marcação do

radiofármaco foi feito utilizando-se a expressão:

contagens fese inferior . „ A

% Marcação = — x 100
soma das contagens das duas foses

3.2.4- Avaliação do pH

Para a determinação do pH foi utilizado o papel universal de pH e a coloração obtida

foi comparada com a sua escala de cores. Cada radiofármaco apresenta um intervalo de pH

indicado pelo fabricante e deve ser próximo do sangüíneo.
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4. RESULTADOS

4.1- Testes com Activímetros

4.1.1 - Determinação da precisão e exatidão

Os resultados dos testes de precisão e exatidão obtidos com os activímetros estão

apresentados na Tabela 11. Verifica-se que apenas um dos equipamentos, o do serviço C,
133Tapresenta um valor para o erro da exatidão superior à 10% para a fonte de Ba,

superestimando a dose recebida pelo paciente, para radionuclídeos na faixa de energia do
133Ba.

Tabela 11.: Resultados obtidos nos testes da exatidão e precisão por serviço de Medicina

Nuclear e fonte padrão testada.

Serviço

A,

A2

B,

Fonte

Co-57
Ba-133
Cs-137
Co-57
Ba-133
Cs-137
Co-57
Ba-133
Cs-137

Erro %

Exatidão

4,96
5,72
3,19
3,59
5,31
2,95
-2,10
4,77
2,13

Precisão

0,05
0,08
0,14
0,12
0,10
0,08
0,09
0,15
0,21

Serviço

B2

C

D

Fonte

Co-57
Ba-133
Cs-137
Co-57
Ba-133
Cs-137
Co-57
Ba-133
Cs-137

Erro

Exatidão

-2,62
5,50
2,64

-8,80
14,48
5,25
-0,58
-3,90
2,86

%

Precisão

0,10
0,10
0,10
0,40
1,10
1,50
0,19
0,28
0,51

Obs.: Dois destes serviços foram avaliados em dois momentos com intervalo de
6 meses entre os mesmos e estes resultados são referenciados por Ai , A2, Bi
eB2 .
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Observa-se, também, que este mesmo equipamento apresenta os maiores

percentuais de variação no teste da precisão. Vale ressaltar que este é o único equipamento

dos analisados que não possui como detector Câmara de Ionização e sim um Geiger.

Provavelmente, este valor observado na precisão é decorrência do fato do equipamento

usar o GM. Características semelhantes foram observadas por Furnari e colaboradores

[28].

4.1.2 - Avaliação da Linearidade do Activímetro

No que se refere ao teste da linearidade, os resultados foram plotados em papel

mono-log, onde se verificou uma resposta linear dos equipamentos. O erro percentual

desse teste foi obtido comparando o valor da meia-vida do 99mTc medido em comparação

ao valor teórico. A Figura 19 mostra as leituras obtidas com a amostra de 99mTc ao longo

tempo para o serviço Ai. Nesse gráfico também estão marcados os valores da atividade

calculada a partir do valor da atividade inicial e com a meia-vida teórica [46]. Observa-se a

partir dos dados, a boa concordância entre os valores experimentais e os teóricos. O valor

do tempo de meia-vida para o 99mTc, calculado a partir dos experimentos é de 6,03 horas,

enquanto que o valor teórico é de 6,01 horas [11], resultando em um erro percentual de

0,20%.
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Figura 17: Resultado das leituras efetuadas em 18/01/2000 com uma amostra de
99mTc com atividade inicial igual 7,0 GBq relacionando o decaimento
teórico com o obtido na prática.
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A Figura 18 mostra o erro percentual para cada teste da linearidade realizado com os

activímetros dos quatro serviços. Novamente observa-se, a partir dos dados, que o

equipamento do serviço C apresenta a maior variação do erro percentual da linearidade,

embora os valores sejam inferiores ao limite de aceitação de 20% recomendado pela

CNEN.

•a
re

3
IS
•a

>

1,96

A1 A2 B1 B2 C

Equipamento por serviço

Figura 18.: Erro percentual obtido no teste da linearidade por equipamento testado.

4.1.3-Determinação da Reprodutibilidade

A reprodutibilidade foi verificada nos canais do mTc, I, Ga e TI utilizando-se

a fonte padrão de l37Cs. Os dados obtidos foram plotados num gráfico de atividade vs data

como ilustra a Figura 19, na qual são mostrados os resultados obtidos para o activímetro do

serviço Ai. Estes dados mostram a boa estabilidade de medida ao longo do tempo.

Resultados semelhantes foram observados com os demais activímetros avaliados.
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Figura 19: Comportamento do activímetro no canal do 57Ga ao longo do tempo,

utilizando-se uma fonte de 133Ba.

4.2- Testes dos Radiofármacos

4.2.1 Impurezas de radionuclídeos

Na Tabela 12 encontram-se os resultados do percentual de 99Mo por mCi de 99mTc

nas amostras analisadas. Observa-se a partir dos dados que 88% das amostras de eluições

dos geradores de 99Mo/99mTc apresentam concentrações de 99Mo inferiores a 0,015% da

atividade do 99mTc, o que corresponde a índices inferiores à 5,55 kBq de 99Mo/l MBq de
99mTc. Observa-se que 12% das amostras analisadas têm teores de 99Mo acima dos limites

aceitáveis. É importante ressaltar que estas amostras rejeitadas foram todas obtidas de um

único gerador, sendo que das 5 amostras coletadas desse gerador apenas 3 apresentaram

valores de molibdênio acima do limite de aceitação, indicando um possível defeito no

gerador.

Observa-se que a determinação do teor de "Mo utilizando a atenuação com cilindro

de chumbo é um método semi-quantitativo para determinação desse radionuclídeo, quando
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compara-se com os teores de 99Mo obtidos pelo método da espectrometria gama utilizando

um detector de Germânio.

Embora a utilização de atenuadores na determinação do "Mo não seja um método

preciso, porém é um método fácil, rápido e satisfatório para ser utilizado nos serviços de

Medicina Nuclear, uma vez que a análise por espectrometria gama apresenta dificuldades

por necessitar um investimento maior do serviço em equipamentos e técnicos

especializados.

Tabela 12.: Percentual da atividade do 99Mo por atividade de 99mTc pelo método da

atenuação e da espectrometria gama (0,740 MeV).

Geradores No. da eluiçao % total de radioatividade de molibdênio por atividade de tecnécio
Atenuador de chumbo Espectrometria Gama

í lã 4,56E-03 6,94E-04
3a l,41E-03 1J3E-03
5a l,22E-03 U6E-03
7a 3,45E-O3 l,47E-04
9a 2,15E-03 1.27E-04

2 Ia 2,07E-03 1,5OE-O3
3a l,88E-03 l,82E-03
5a 3,61E-03 l,98E-03
7a 2,05E-04 2,61 E-04
9a l,34E-03 7,97E-04

3 Ia 8,13E-03 2,78E-05
3a l,87E-02 1.80E-02
5a l,53E-02 1.98E-02
7a 7.77E-03 7,54E-03
9a 1.79E-02 l,63E-02

4 Ia 6,12E-04 3,97E-05
3a l,08E-03 l,89E-04
5a 7,84E-04 7,90E-04
7a 2,34E-04 2,70E-05
9a -l,95E-04 l,28E-04

5 Ia -3,29E-04 l,61E-05
3a N.D. 2,40E-05
5a l,54E-04 8,64E-05
7a 7,29E-04 3,83E-04
9a 8.30E-04 l,13E-05

Limite de AceitacaoÇ/o) 1,50E-02 1,50E-02
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A Tabela 13 mostra os resultados referentes a outros contaminantes emissores gama

que são encontrados comumente nas soluções eluídas. Verifica-se que o 131I está presente

em todas as eluições em níveis inferiores aos de aceitação, porém o 103Ru apresentou-se em

concentrações mais elevadas que as do 131I e 8% das amostras estavam fora dos limites

aceitáveis.

É relevante ressaltar que foram confirmados o tempo de meia-vida nos espectros para

o 13II e 103Ru . A Figura 20 corresponde a um dos espectros obtidos onde estão

caracterizados os radionuclídeos encontrados nas eluições.

Tabela 13.: Percentual de atividade do 131I e 103Ru por atividade de 99mTc pelo método da

espectrometria gama.

Gerador Eluição % de atividade por atividade do 99mTc

1
3
5
7
9

1
3
5
7
9

1
3
5
7
9

1
3
5
7
9

1
3
5
7
9

131I (0,365 MeV)

6,40E-06
l,05E-05
l,00E-09
3.76E-06
6,76E-06

U8E-06
2,08E-06
0,00E+00
5,80E-06
9,00 E-06

7,77E-06
7.30E-06
6,69E-06
8,20E-06
4,50E-06

f

8,90E-06
4,62E-05
8,90E-06
9,90E-05
7,70E-05

3,07E-05
2,30E-05
1/75E-06
5,80E-05
8J0E-06

103 Ru (0,497 MeV)

l,87E-03
8,68E-03
0,00E+00
0,00E+00
3,08E-03

2,29E-04
6,07E-04
0,00E+00
0,00E+00
l,67E-03

1J8E-03
9,30E-04
0,00E+00
8,82E-04
l,03E-03

l,06E-03
l,20E-03
l,05E-03
6,60E-03
0,00E+0O

0,00E+00
0,00E+00
2,50E-03
1,60E-04
3.00E-04

Limite de aceitação < 0,005
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Figura 20: Espectro obtido na eluição do gerador de 99Mo/99mTc.

4.2.2 Impurezas química e radioquímica

Com relação ao teste que procura avaliar o teor de alumínio presente na eluição do

gerador, os resultados encontrados apresentaram, no teste semi-quatitativo, teores de

alumínio inferiores a 10 ppm, que é o limite de aceitação.

No que se refere aos resultados dos testes dos teores de ""TcCV livre e 99mTcO2, as

análises foram efetuadas com os fármacos Sestamibi (MIBI), DTP A, HDP e MDP, uma

vez que estes são os mais usados nos serviços de medicina nuclear de Recife. Os resultados

obtidos com o MIBI estão apresentados na Figura 21. Observa-se a partir desses dados que

66,7% das amostras analisadas apresentam percentuais de marcação inferiores a 90% que é
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o valor aceitável para uma adequada distribuição do radiofármaco no órgão em estudo, o

coração [34].

(8
E
o

•o

80

60

40

20

0

86,53 86,5 86,47
96,65 96,7

N°de radiofármacos avaliados

Figura 21: Percentual de marcação do Sestamibi por extração com clorofórmio.

Uma marcação inadequada acarreta um aumento da concentração radioativa em

regiões adjacentes ao órgão em estudo, o que ocasiona uma imagem de baixa qualidade

que dificulta ou inviabiliza o diagnóstico.

Um fato importante a ser ressaltado é que a preparação do MIBI, efetuada em dois

serviços em estudo, não segue as recomendações estabelecidas pelos fabricantes. Em

particular, foi observado que a quantidade do fármaco recomendada para a marcação é

fracionada em duas vezes, acarretando assim o duplo manuseio do material. Além disso,

foi observado que a concentração de tecnécio adicionada é maior que a recomendada pelo

fabricante. É provável que este procedimento seja a causa da deficiência da marcação desse

fármaco.

Os resultados das análises dos radiofármacos DTP A, HDP e MDP apresentaram

percentuais de marcação acima dos 90% recomendados, conforme mostram os dados da

Figura 22.
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Figura 22: Percentual de marcação dos radiofármacos 99mTc-DTPA (n° 1 e 2), 99mTc-

HDP (n° 3 a 6) e 99mTc-MDP (n°7).

Os resultados das avaliações de pH das soluções de radiofármacos estão mostrados

na Tabela 12. Observa-se a partir destes dados que todos se encontravam dentro dos limites

aceitáveis, conforme Tabela 12.

Tabela 14.: Valores do pH nos radiofármacos por amostra verificada.

Radiofármaco

MIBI

DTPA

HDP

MDP

PH

padrão

5 - 6

4,5-7

4,5-7,5

4-7,8

pH medido por amostra

N°l

6

5

4,5

5

N°2

5

5

5

N°3

5

4,5

N°4

6

5

N°5

5

—

N°6

6

—



44

5. CONCLUSÃO

A partir deste trabalho pode-se concluir que todos os fármacos estudados, com

exceção do MIBI, apresentaram marcações dentro dos limites de aceitação no momento da

preparação. No caso do MIBI, os procedimentos adotados na sua preparação podem estar

influenciando o resultado da marcação.

De um modo geral, os activímetros utilizados nos serviços de Medicina Nuclear de

Recife estão devidamente calibrados, fornecendo com exatidão (dentro das normas

nacionais) a atividade administrada ao paciente .

Os activímetros que utilizam detectores Geiger-Müller apresentam uma instabilidade

de resposta maior do que os que utilizam câmara de ionização.

Apesar das características dos geradores de 99Mo/99mTc, há possibilidade de se

encontrar 99Mo nas soluções eluídas, o que reforça a necessidade de se implementar o teste

de controle do teor de molibdênio nas soluções eluídas.

Sugere-se, como continuidade do trabalho, o estudo da estabilidade de marcação dos

radiofármacos ao longo do tempo, avaliar os procedimentos dos serviços de MN, bem

como, realizar uma avaliação da qualidade da imagem utilizadas para o diagnóstico.
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Anexo 1. Ficha de controle das amostras quanto à presença do Mo

FICHA DE CONTROLE DA QUALIDADE DO GERADOR

Instituição:

Data: / /

Eluição do gerador n°:

Atividade da solução eluída:

Referências do gerador:

as horas Data: / /

Ref.:

Lote:

Calibr I í
ação:
Atividade:

Validade:

Teste do teor do alumínio:

Teste do teor de Molibdênio-99:

Preparação da amostra de Tc-99m

Volume da amostra de Tc-99m :
Atividade residual na seringa:

Leituras

Canal do Tc-99m
Atividade de BG:
Atividade de BG c/ atenuador de chumbo:
Atividade no frasco:
Atividade d atenuador de chumbo:

Atividade: Horário:
Horário.

Horário:
Horário:

Canal do Mo-99
Atividade de BG:
Atividade de BG c/ atenuador de chumbo:
Atividade no frasco:
Atividade c/ atenuador de chumbo:

Horário:
Horário:
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Anexo 2. Preparação das soluções utilizadas no teste do alumínio.

Solução padrão de alumínio (5, 10 e 20 ppm)

Foram dissolvidos 1,7433 g do sal A1K(SO4)2.12 H2O em um balão volumétrico de

1 litro, ficando esta solução com concentração de 100 ppm. Três alíquotas desta solução

de 12,5 ml, 25 ml e 50 ml foram retiradas e colocadas em 3 balões volumétricos de 250 ml

tendo o seu volume aferido com água deionizada. Tais soluções correspondem às

concentrações de 5, 10 e 20 ppm, respectivamente.

NaOH 1 N

Foram dissolvidos 10,3093 g de NaOH com 97% de pureza em um volume de

250 mL.

AlizarinaS0,l%

Foi dissolvido 0,lg do sal de alizarina S em 100 ml de água deionizada.

Ácido acético 1N

Foram diluídos 28,7 ml do ácido acético com d = 1,050 g/ml e T=99,7 % em um

balão volumétrico de 500 mL.
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Anexo 3. Dados referentes à medição de impurezas radioquímicas pelo sistema

radiocromatográfico.

99mTc-radi ofárm aco

99mTc-seroalbum ina

"""Tc-enxonfre coloidal

99mTc-Sn coloidal

99mTc-Dextrano 500/70

99mTc-Fitato

99mTc-MAA

99mTc-Microesferas de
album ina humana

99mTc-DTPA

99mTc-EC

99mTc-MAG-3

99mTc-DMSA

99mTc-MDP

99mTc-HDP

99mTc-Mebrofenin

99mTc-DISlDA

99mTc-ECD *

Fase estacionaria

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

ITLC-SG

Solvente

Metanol 85%

MEC ou acetona

MEC ou acetona

NaCI 0,9%

MEC

NaCI 0,9%

MEC ou acetona

Metanol 85%

Metanol 85%

MEC ou acetona

NaCI 0,9%

Acetona

Ácido acético 0,5M

NaCI 0,9%

Octanol

MEC ou acetona

NaCI 0,9%

MEC ou acetona

NaCI 0,9%

MEC ou acetona

NaCI 0,9%

Metanol

MEC

Metanol

MEC

Acetona ou metanol

85%

NaCI 20%

Rf
WmTcOV

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

99mTc-Complexo

0.0

0.0

0.0

0.9-1.0

0.0

0.9-1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9-1.0

0.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.0

0.9-1.0

0.0

0.9-1.0

0.0

0.9-1.0

0.9-1.0

0.0

0.9-1.0

0.0

0.9-1.0

0.0

WmTcO2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9-1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

• Este radiofármaco apresenta outra impureza radioquímica a ser considerada que é o 9>>mlc de-
esterificado que apresenta Rf= 0,0 quando o solvente for acetona ou MEC e Rf = 0,4-0,6 quando o
solvente for o NaCI 20%


