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O Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI), do

Instituto de Radioproteção e Dosimetria, da Comissão Nacional de Energia Nuclear

(IRD/CNEN), vem conduzindo um programa de comparação para medições de

atividades de radiofármacos aplicados a pacientes no setor de Medicina Nuclear com a

finalidade de controle de qualidade. Este trabalho apresenta um programa de garantia de

qualidade do desempenho dessas medições, avaliado em rodadas de comparações entre

os hospitais e o LNMRI, sob o ponto de vista de conformidade com as normas da

Autoridade Regulatória. O desempenho para os radionuclídeos 67Ga, 1231, 1311, 99mTc e

2üITl foi avaliado e o 2ülTl foi padronizado por métodos absolutos. Além disso, foi

estabelecida a rastreabilidade metrológica para os padrões radioativos utilizados em

medicina nuclear e uma metodologia para implementação de uma rede de .referência

para metrologia de radiofármacos no Brasil. Os resultados das comparações mostram

que a implementação de uma rede metrológica de radionuclídeos é viável, importante e

exeqüível.
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The National Laboratory for Ionizing Radiation Metrology, ofthe Institute of

Radiation Protection and Dosimetry, of the National Commission on Nuclear

Energy (IRD/CNEN), comes leading a comparison program for activity

measurements of radiopharmaceuticals administered to patients in the Nuclear

Medicine Services (NMS) with the purpose to promote the quality controI. This

work presents a quality assurance program for the performance of such

measurements, evaluated in the comparison runs between hospitaIs and LNMRI,

under the statistic point of view and the compliment of regulatory authority norms.

The performance ofthe radionuclides 67Ga, 1231, 1311, 99mTc and 2°\TI were evaluated

and 2°\TI have been standardized by absolute methods. Besides, it was established

the traceability of the radioactivity standards used in nuclear medicine and a

methodologyfor implementation of a national metrology netof radionuclides. The

comparison results prove that the implementation of a radionuclide metrology net is

viable, important and feasible.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 A Medicina

Desde os tempos mais remotos, a Ciência é utilizada e desenvolvida para

melhorar a qualidade de vida dos seres humanos; essa contribuição pode ser verificada

em diversas áreas como a Matemática, a Física, a Astronomia, a Filosofia e a Medicina.

Esta última obteve um avanço considerável nas últimas décadas, dividindo-se em várias

especialidades, dentre elas a Medicina Nuclear, ramo que lida com radioatividade,

crescendo significativamente em grande parte devido aos avanços na Física Nuclear.

Na Medicina, as aplicações da radiação são feitas em um campo genericamente

denominado Radiologia, que por sua vez compreende a Radioterapia, a Radiologia

Diagnóstica e a Medicina Nuclear.

1.1.1 A Radioterapia

A radioterapia utiliza radiação no tratamento de tumores malignos e baseia-se na

destruição do tumor pela absorção da energia emitida por uma fonte radioativa; quanto

mais profundo o tumor, mais energética deve ser a radiação utilizada. Na radioterapia, a

dose total absorvida pelo tumor varia de 7 a 70 Gy, dependendo do tipo do tumor.

No tratamento de câncer de pele podem ser usados tubos de raios X; no

tratamento de câncer em órgãos mais profundos utiliza-se a bomba de cobalto, que é

uma fonte radioativa de 60Co. As fontes de 137Cs, do tipo que causou o acidente de

Goiânia, já foram bastante utilizadas na radioterapia, mas estão caindo em desuso pelo

fato da energia da radiação gama emitida pelo 137Cs ser relativamente baixa e o

rendimento no tratamento também.

A nova geração de aparelhos de radioterapia são os aceleradores lineares. Eles

aceleram elétrons até uma energia de 22 MeV, que, ao incidirem em um alvo, produzem

raios X com energia bem mais alta que os raios gama do 137Cs e mesmo do 60Co e são,

hoje em dia, bastante utilizados na terapia de tumores de órgãos mais profundos como o

pulmão, a bexiga e o útero.

Graças à radioterapia, muitas pessoas com câncer são curadas hoje em dia, ou se

não, têm a qualidade de vida melhorada durante o tempo que lhes resta de vida.



1.1.2 Radiologia diagnóstica

A radiologia diagnóstica consiste na utilização de um feixe de raios X para a

obtenção de imagens do interior do corpo numa chapa fotográfica, numa tela

fluoroscópica, ou numa tela de vídeo. Ao examinar uma chapa o médico pode verificar

as estruturas anatômicas do paciente e descobrir a existência de qualquer anormalidade.

Numa radiografia convencional, as imagens de todos os órgãos são superpostas e

projetadas no plano do filme e, sendo assim, as estruturas normais podem mascarar ou

interferir na imagem de tumores ou regiões anormais. Além disso, enquanto a distinção

entre o ar, o tecido mole e o osso pode ser feita facilmente em uma chapa fotográfica, o

mesmo não ocorre entre os tecidos normais e anormais que apresentam uma pequena

diferença na absorção de raios X.

1.1.3 A Medicina Nuclear

A principal diferença entre a radioterapia e a terapia na Medicina nuclear refere

se ao tipo de fontes radioativas usadas. No primeiro caso, usam-se fontes seladas nas

quais o material radioativo não entra em contato direto com o paciente ou com as

pessoas que as manuseiam. No segundo, materiais radioativos não selados são ingeridos

ou injetados a fim de serem incorporados às regiões do corpo a serem tratadas.

A Medicina nuclear usa radionuclídeos e técnicas da Física nuclear no

diagnóstico, tratamento e estudo de doenças. O que diferencia a medicina nuclear das

outras técnicas de imagem é sua capacidade de detectar precocemente anormalidades na

função ou estrutura de um órgão do corpo. Essas anormalidades incluem fluxo,

distribuição de fluidos e tamanho ou contorno de órgãos ou tecidos e podem ser

demonstradas com excelentes resoluções espaciais pela tomografia computadorizada

(TC), ressonância magnética (RM) ou ultra-sonografia. Porém, a medicina nuclear

permite diagnosticar males antes das alterações morfológicas que ocorrem no curso da

doença, possibilitando que algumas enfermidades sejam tratadas nos estágios iniciais,

quando existe uma melhor chance de prognóstico bem sucedido e recuperação do

paciente. Isto se deve aos radiofármacos que permitem detectar anormalidades bem

defmidas em vez de fenômenos morfológicos realçados por contrastes menos

específicos utilizados na Te ou RM.

Atualmente, existe quase uma centena de diferentes exames de medicina nuclear

disponíveis, incluindo estudos cerebrais, diagnóstico e tratamento de tumores, avaliação
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das condições dos pulmões e coração, análise funcional dos rins e de todos os sistemas

dos principais órgãos do corpo. Os exames de medicina nuclear são seguros e indolores.

Uma pequena quantidade de material radioativo é absorvida pelo corpo via injeção, oral

ou inalação. Estas substâncias radioativas são misturadas a um produto farmacêutico

especializado que tem como alvo os órgãos, ossos ou tecidos específicos do corpo. A

quantidade de material radioativo usado é medida especificamente para garantir os

resultados mais precisos dos exames, limitando, ao mesmo tempo, a quantidade de

exposição à radiação.

Após a administração da solução radioativa, utilizam-se equipamentos dotados

de detectores pára captar a imagem dos materiais radioativos introduzidos no corpo.

Esses equipamentos são a gama-câmara ou o PET (tomografia por emissão de

pósitrons), que serão discutidos no Capítulo 3. É importante destacar que o

desenvolvimento das modernas técnicas de medicina nuclear deve-se muito ao

desenvolvimento da informática.

1.2 Histórico

A descoberta dos raios X por Wilhelm Konrad Roentgen em 1895 levou à

descoberta da radioatividade por Henri Becquerel em 1896. Ele observou que minerais

de urânio emitem, permanentemente, uma radiação tão penetrante quanto os raios X, ou

seja, capazes de impressionar uma placa fotográfica contida em um recipiente fechado

[OLDENBERG e HOLLADAY, 1971].

O primeiro uso clínico da "radioatividade" artificial se deu em 1936 na

Universidade da Califórnia, em Berkeley, quando John H. Lawrence fez a primeira

aplicação terapêutica clínica de um radionuclídeo artificial, usando 32p para tratar a

leucemia de um paciente. Dez anos mais tarde, um paciente com câncer na tiróide foi

tratado com iodo radioativo o que causou o desaparecimento da expansão do câncer.

Este fato foi considerado por alguns como o verdadeiro começo da Medicina Nuclear.

Nos anos sessenta foi enorme o crescimento da Medicina Nuclear como uma

disciplina de especialidade e na década de setenta tomou-sepossível a visualização da

maioria dos órgãos com a Medicina Nuclear, inclusive o esquadrinhamento do figado e

baço, localização de tumores cerebrais, e estudos gastrointestinais. Em 1971 a

Associação Médica americana reconheceu a Medicina Nuclear oficialmente como uma

especialidade médica.
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Os anos oitenta promoveram o uso de radiofármacos para diagnósticos críticos

como doença de coração e o desenvolvimento de máquinas fotográficas e computadores

para medicina nuclear.

No Brasil, no ano de 2003, existem aproximadamente 534 Serviços de Medicina

Nuclear (SMN), compreendendo hospitais e clínicas que fazem uso das técnicas de

medicina nuclear; a Figura 1.1 apresenta a distribuição dos SMN por região. Estima-se

que no ano de 2002, dois milhões de pessoas foram atendidas nestes serviços contra 800

mil atendidas no ano de 1995, sendo que este número aumenta numa taxa de 10% ao

ano [REGIS, 2002].

"'1
... 13
b.4
Â 15

• Irradiador de sangue

11 Radioimunoensaio

D Terapia com radiofármacos

11

Figura 1.1 ~ Distribuição dos Serviços de Medicina Nuclear por regiões do Brasil.

Na América Latina, o Brasil é líder em quantidade de procedimentos e produção

de radiofármacos, só perdendo para a Argentina no número de procedimentos por
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habitante. Nos Estados Unidos estima-se que um quarto dos pacientes dos hospitais

receba algum procedimento que envolve energia nuclear [ARANHA, 2002].

1.3 Controle de qualidade em medicina nuclear

A medida da atividade de uma solução radioativa administrada a um paciente é

obtida através do uso do ativímetro, instrumento composto por um detector capaz de

medir a quantidade de radiação que chega até ele. O valor da atividade é regulamentado

por organismos com responsabilidades legais nesta área, através de normas ou

.recomendações que devem especificar a exatidão necessária na medição da atividade e

da dose do radiofármaco administradas ao paciente.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) recomenda um desvio

máximo de ±1 0% no que se refere à exatidão das medições no ativímetro [IAEA,

1996a]. No Brasil, a exatidão recomendada está contida na norma específica da

Comissão Nacional de Energia Nuclear [CNEN, 1996], onde testes de exatidão com

fontes padrão (133Ba, 57CO e 137Cs) admitem desvios de até ±10%, com um nível de

confiança de 90%.

Os calibradores mais utilizados em medicina nuclear são baseados em detectores

que usam uma câmara de ionização ou um detector proporcional na sua fabricação,

funcionando da seguinte forma: a radiação ionizante penetra no volume sensível do

detector, ionizando o gás contido em seu interior de forma a produzir pares de íons que

são proporcionais à radioatividade que está sendo medida. Um eletrômetro mede a

corrente elétrica produzida (que é processada por uma cadeia de medição) e fornece a

leitura direta em unidades de bequeréis ou curies. A eficiência do detector varia com a

energia e número de raios gama emitidos portanto, o ativímetro deve ser calibrado para

todos os radionuclídeos a serem medidos [WALKER e FARRIT, 1998].

Outro ponto a ser estudado refere-se a geometria de medição. Os ativímetros são

calibrados para medir amostras acondicionadas em frascos de vidro de tamanho e

espessura padrão (conhecidos como frascos de penicilina) e qualquer alteração nestes

parâmetros podem gerar uma leitura significativamente diferente da atividade

verdadeira. Assim, para cada nova geometria deve ser feita uma nova calibração;

porém, o que ocorre na realidade é que os funcionários dos SMN utilizam os mesmos

fatores de calibração para medidas com frasco de vidro ou seringa plástica. Um modo
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de contornar este problema é medir a solução contida no frasco de vidro antes da sua

aplicação ao paciente e então, transferir o volume desejado para a seringa.

1.4 Padronização dos radionuclídeos utilizados em radiofármacos

A medição das grandezas ligadas à radioatividade deve ser extremamente

confiável, pois essas atividades envolvem riscos e perigos. Por meio de programas de

comparação e exercícios de rastreabilidade tem-se alcançado bons resultados no que diz

respeito à garantia da qualidade [IAEA, 1996b]. A rastreabilidade é uma propriedade do

resultado de uma medição de estar relacionado a referências estabelecidas, geralmente

padrão nacional ou internacional, através de uma cadeia contínua de comparações, todas

tendo incertezas estabelecidas. Numericamente pode ser expressa pela relação entre os

resultados das medições, todos eles corrigidos para uma data de referência, devido o

decaimento do radionuclídeo.

Com o propósito de investigar o desempenho em qualidade das medições de

rotina dos SMN brasileiros, o LNMRI vem conduzindo um programa de comparação

para medições de atividades de radiofármacos desde 1998 [IWARARA, 2001 ;

IWARARA et aI., 2002; SANTOS et aI., 2002; SANTOS et aI., 2003a; SANTOS et aI.,

2003b; SANTOS et aI., 2004]. Este programa realizou diversas comparações no Estado

do Rio de Janeiro e duas comparações nacionais, porém, encontrou dificuldades na

medição de radionuclídeos com meia-vida curta que impede sua distribuição para

regiões mais distantes do território nacional. Esse problema será solucionado por meio

da implementação de laboratórios regionais que serão responsáveis pelo

desenvolvimento das comparações em suas respectivas regiões.

1.5 Comparações no Brasil

No início do programa de comparação, em 1998, foram realizadas comparações

no Estado do Rio de Janeiro e no território nacional; as comparações realizadas numa

mesma região são denominadas de "regionais" e as realizadas no Brasil, de "nacionais".

A metodologiaadotad<l para cada uma delas é diferente, sendo as comparações

regionais mais bem sucedidas porque:

a) o primeiro contato com o SMN é realizado por meio de carta, convidando-o a

participar das comparações;
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b) o convite é reforçado por telefone. Falando diretamente com o responsável pelo

Setor de Medicina Nuclear do SMN e esclarecendo suas dúvidas sobre o programa,

dificilmente há uma recusa em participar da comparação;

c) as amostras radioativas são levadas até os SMN e medições são feitas "in loco" por

operadores do LNMRI;

d) os resultados são comparados com os valores de referência do LNMRI e avaliados

por meio de critérios de análise de desempenho;

e) é enviado um relatório aos SMN avaliando os resultados da comparação e sugerindo

procedimentos a fim de melhorar seu desempenho.

Assim, em todas as rodadas de comparação realizadas no Estado do Rio de

Janeiro houve participação de 100% dos SMN convidados. Porém, nas comparações

nacionais alguns problemas apareceram, porque:

a) o primeiro contato com o SMN foi realizado por meio de carta, e posteriormente, o

SMN deve se corresponder com o LNMRI para confIrmar sua participação;

b) devido ao grande número de SMNs existentes em todo o Brasil toma-se inviável a

confirmação do convite via telefone, fazendo com que o número efetivo de SMN a

participar do programa seja reduzido;

c) as amostras são enviadas aos SMNs pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e

Nucleares (IPEN);

d) os operadores dos SMN realizam as medições conforme instruções enviadas pelo

LNMRI;

e) os operadores dos SMN enviam os resultados das medições para o LNMRI.

Desse modo, as comparações realizadas em todo o território nacional não

obtiveram grande sucesso. Um exemplo disto foi a comparação nacional do

radiofármaco 1311 realizada em 2000; foram enviadas 228 cartas aos SMNs convidando

os a participarem do programa, sendo que 84 responderam afirmativamente e 44

realmente participaram da comparação. Entre os motivos alegados, 4 Serviços

responderam que não conseguiram efetuar as medições e 21 não receberam as amostras

[1WARARA, 2001].

Em vista disso, percebeu-se a necessidade de implantar uma nova metodologia

nos procedimentos das comparações nacionais a fim de que haja uma participação mais

efetiva dos Serviços. Este problema está sendo resolvido por meio da implementação de
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núcleos regionais em diversos pontos do território nacional, formando uma Rede de

Laboratórios de Referência. Esses laboratórios serão dotados de um ativímetro rastreado

ao LNMRI e realizarão as medições em todos os SMNs localizados no seu Estado ou

Região. Eles realizarão o mesmo trabalho que o LNMRI desenvolve no Estado do Rio

de Janeiro. Dessa forma, espera-se que 100% dos SMNs participem da comparação,

abrangendo todos os hospitais e clínicas existentes no Brasil.

Para o estabelecimento e bom funcionamento da rede são necessários de 5 a 6

pontos de referência no país, onde os seguintes fatores devem ser observados:

a) os ativímetros localizados nos laboratórios de referência devem ser rastreados ao

LNMRl;

b) os operadores devem ser tremados pelo pessoal do LNMRI;

c) a garantia da qualidade deve ser assegurada através de um programa de comparação.

Atualmente, já está em funcionamento o ponto da rede localizado em Brasília,

cobrindo toda a região Centro-Oeste. Os resultados dessas comparações são

apresentados neste trabalho e comprovam que a implementação da rede de metrologia é

viável, importante e exeqüível.

1.6 Comparações em outros países

Outros países já perceberam a importância da implementação de um programa

de controle de qualidade; em 1978, a Argentina iniciou um programa de comparação

com laboratórios regionais e em 1986 com laboratórios nacionais, utilizando 99mTc e 1311

[FURNAR! et aI., 1992].

A Hungria iniciou um programa em 1982, realizando comparações com 1251 e
1311; atualmente, realizam rodadas de dois em dois anos com esses radiofármacos e

também: 57CO, 99mTc, 67Ga, 2Ü1Tl, lllln, 113mln, 1231 e 169Yb [SZORÉNYI et aI., 1998].

Na Romênia, em 2002, foi testado o desempenho de um ativímetro para os

radionuclídeos 57CO, 99mTc, 1311 e 137Cs acondicionados em ampolas com solução

radioativa de 5 mL, cápsulas radioativas (para 1311) e seringas. Os resultados foram

consistentes com os limites das incertezas estabelecidas, exceto para serrngas, que

obteve um desvio muito grande [RAZDüLESCU et aI., 2002].

Em 2001, a Espanha realizou a comparação piloto com 1311 em frasco e 99mTc em

frasco e seringa [MARTÍNEZ et aI., 2002].
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Os resultados reportados por estes países concordam com os apresentados neste

trabalho, o que mostra mais uma vez a viabilidade do processo e sua importância.

1. 7 Justificativas

A importância do trabalho se deve ao fato de que uma dose incorreta de um

radiofármaco administrada a um paciente, no caso de radiodiagnóstico, pode gerar má

formação da imagem obtida pela gama-câmara. Com isso, o médico responsável pela

análise da imagem pode:

a) pedir a repetição do exame, acarretando numa dose desnecessária ao paci~nte;

b) fornecer um diagnóstico errado, o que pode levar a um tratamento errôneo, e até a

morte do paciente.

Assim, vê-se a importância da administração da dose correta do radiofármaco, o

que só pode ser alcançado por meio da calibração correta e bom funcionamento dos

equipamentos utilizados para este fim, além do preparo adequado dos técnicos dos

hospitais e clínicas.

1. 8 Objetivos

Os itens principais deste trabalho são:

a) padronização do 201Tl;

b) implementação de uma rede nacional de metrologia de radionuclídeos utilizados em

medicina nuclear;

c) realização de rodadas de comparação entre os pontos da rede e o LNMRI a fim de

comprovar a rastreabilidade do ativímetro;

d) realização de rodadas de comparação entre o LNMRI e os SMN do Estado do Rio

de Janeiro

e) realização de rodadas de comparação entre os pontos da rede e os SMN pertencentes

às suas regiões.
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CAPÍTULO 2

APLICAÇÃO DOS RADIONUCLÍDEOS NA MEDICINA NUCLEAR

2.1 Introdução

A medicina nuclear pode ser dividida em duas categorias: diagnóstica e

terapêutica. Na medicina nuclear diagnóstica são utilizados radionuclídeos emissores de

raios gama C9mTc, 11lln, 201TI, 1231 e 67Ga) ou emissores de pósitronsct8F, llC, 13N e

150) para obtenção do diagnóstico de uma doença. Na terapêutica, são utilizados

radionuclídeos emissores de partículas beta (1311, 186Re, 188Re, 90y, 89Sre 153Sm) para o

tratamento de doenças.

A escolha dos radionuclídeos utilizados em medicina nuclear diagnóstica é

realizada com base na sua capacidade de fornecer informação clínica útil e ao mesmo

tempo, garantir que a exposição do paciente à radiação seja mínima. Para cumprir estas

exigências o radionuclídeo deve [BÜYD e SILVESTER, 1998]:

a) possuir uma meia-vida relativamente curta que seja comensuráve1com a duração do

processo investigativo;

b) não emitir radiações do tipo partículas (alfa ou beta);

c) emitir radiação gama com energia suficientemente alta para ser detectável mesmo se

emitida de tecidos mais profundos;

d) não emitir radiação gama de energia tão alta de forma que a detecção seja

ineficiente;

e) estar disponível na atividade por unidade de massa e/ou volume a mais alta possível

para evitar a ocorrência de uma resposta tóxica ou afetar a bioquímica do paciente.

Na medicina nuclear terapêutica os critérios de seleção para a escolha do

radionuclídeo são outros pois, o objetivo é colocar o radionuclídeo dentro dos tecidos

lesionados que serão tratados. Para tal, o radionuclídeo deve:

a) ter meia-vida suficientemente curta para minimizar o período em que o paciente é

obrigado a ficar no hospital;

b) emitir radiações do tipo partículas com uma penetração máxima no tecido,

equivalente às dimensões das lesões;

c) possuir atividade por unidade de massa e/ou volume dentro de uma faixa de média a

alta;
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d) emitir raios gama para facilitar a visualização da extensão na qual o radionuclídeo

esteja concentrado nos alvos do tecido.

2.2 Os radionuclídeos

Diversos radionuclídeos são encontrados na crosta terrestre como sobras muito

antigas do tempo em que a Terra foi formada e alguns são continuamente adicionados à

biosfera da Terra pela interação da radiação cósmica com elementos atmosféricos mas,

nenhuma dessas substâncias satisfaz o critério de seleção de medicina nuclear. Com o

desenvolvimento de aceleradores de partícula, como o cíclot~on, e de reatores nucleares,

radionuclídeos artificiais têm sido produzidos e um grande número deles é usado na

marcação de compostos para estudos biológicos, bioquímicos e médicos. Muitos

radionuclídeos produzidos no cíclotron possuem meia-vida fisica curta e são de grande

interesse biológico, pois acarretam uma dose baixa no paciente. É o caso do 150, 13N,

llC e 18F, com meias-vidas fisicas respectivas de aproximadamente 2, 10,20 e 110 mino

Entretanto, a possibilidade de utilizar radionuclídeos de meia-vida curta requer a

instalação do cíclotron dentro das dependências do próprio hospital.

Os radionuclídeos utilizados em medicina nuclear diagnóstica são produzidos no

cíclotron, onde um alvo é bombardeado com partículas carregadas (geralmente prótons)

para produzir uma espécie radioativa cujo núcleo contém excesso de prótons. A maioria

desses radionuclídeos decai por emissão de pósitrons ou por captura eletrônica orbital.

Os radionuclídeos usados em medicina nuclear terapêutica são quase

exclusivamente produzidos num reator nuclear onde um alvo é bombardeado com

nêutrons para produzir uma espécie radioativa cujo núcleo contém nêutrons extras e a

maioria dos radionuclídeos produzidos emite radiação beta no decaimento espontâneo.

2.3 Tipos de emissores

Quando uma partícula carregada atravessa um meio, ela deixa um "traço" de

moléculas e átomos excitados e ionizados. Os traços deixados por um elétron rápido e

por uma partícula alfa ao passar por uma célula são ilustrados na Figura 2.1 [JOHNS e

CUNNINGHAM, 1983]. Para elétrons rápidos, a energia é liberada em espaços amplos,

e há uma chance de que não ocorra nenhuma perda energética e nenhum dano seja

causado à célula. Por outro lado, o traço deixado por uma partícula alfa é tão denso que
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se ela passar através ou próximo ao DNA da célula, a energia liberada é suficiente para

destruir sua função.

Elétron ~.
/~.

l'

(a)

,/li
n~

Gruo~de íons (~ (~} Raios gama
( 1 __ , "-) espúrios

.-' $(~'-) I"~
( ) «I n... .,j .. (~\ (,~'::"\.
~J () i '--/"\_jT'_~-"

~ /''t~
Traço da partícula

incidente

(b)

Figura 2.1 - (a) Representação do DNA e os traços de um elétron e partícula alfa

passando através dele. O elétron rápido representado, deposita uma faixa de energia de

0,25 keV//-Lm enquanto que a partícula alfa de 5 MeV deposita uma faixa de energia de

100 keV//-Lm. (b) Representação do traço de uma partícula carregada ilustrando um

grupo de íons e raios gama espúrios. Os círculos verdes representam a excitação e os

amarelos, a ionização.

A escolha do melhor radionuclídeo para uma dada aplicação depende da

finalidade do exame. Um parâmetro físico que descreve a qualidade da radiação é a

transferência linear de energia (LET). O LET expresso em keV//-Lm fornece a taxa de

energia que uma partícula ionizante deposita ao longo do seu traço. Partículas pesadas

como prótons e alfa produzem traços densos e possuem um alto LET enquanto que

elétrons produzem traços com um baixo LET. A Tabela 2.1 mostra alguns valores

encontrados para o LET em radiobiologia (JOHNS e CUNNINGHAM, 1983]. A

próxima seção discute os radionuclídeos mais apropriados de acordo cóhi sua.s

aplicações.
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Tabela 2.1 - LET das partículas ionizantes.

Partícula Energia (MeV) LET (keV/J.lm)

0,001 12,3

Elétron
0,010 2,30

0,100 0,42

1,000 0,25

<2 92

2 16
Próton

5 8

10 4

<5 260
Alfa

5 95

2.3.1 Emissores alfa

Tecnicamente, os enussores alfa apresentam grande utilidade para medicina

nuclear terapêutica pois essas radiações possuem curto alcance (de 50 a 90 Ilm, ou seja,

vários diâmetros da célula) e têm alto LET. Uma única partícula alfa pode depositar

aproximadamente 0,25 Gy num núcleo celular de 10 Ilm de diâmetro [FLüWER, 1998].

As partículas alfa são emitidas com alta energia, tipicamente entre 3 e 7 MeV.

Devido a sua massa pesada e dupla carga eletrônica, elas interagem fortemente com os

átomos deixando uma intensidade de ionização e LET muito altos ao longo do seu

caminho. Por exemplo, uma partícula alfa de 5 MeV cria 7.000 pares de íons por mm no

início do seu traço (no tecido) e tem um LET de 95 keV.llm"J. Esta rápida perda de

energia resulta num alcance muito curto, tipicamente menos que 0,1 mm [HORTON,

1982]. A rápida deposição de energia também resulta num considerável dano biológico.

Por essas razões, os radionuclídeos emissores de partículas alfa não são adequados para

o uso em medicina nuclear, pois, suas radiações de alto LET, causariam uma deposição

de energia em células sa.dias aumentando a possibilidade de dano no tecido normal e um

câncer secundário. Além disso, o procedimento de manipulação de emissores alfa

apresenta mais riscos à saúde quando comparado com o de manipulação de emissores

beta.
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Os emissores alfa de maior interesse para terapia de radionuclídeos estão listados

na Tabela 2.2 [ACKERY, 1998]. Todas as meias-vidas apresentadas neste capítulo

foram fornecidas por Schõtzig [SCHOTZIG e SCHRADER, 1993], exceto as marcadas

com asterisco, onde a referência é apresentada ao fim da tabela.

Tabela 2.2 - Emissores alfa mais utilizados em medicina nuclear terapêutica.

Radionuclídeo Meia-vida

211At 7,21 ± 0,01 horas*

212Bi 0,04205 ± 0,00004 dias

223Ra 11,435 ±0,004 dias

* [DAMRI, 1991]

2.3.2 Emissores beta

Partículas beta, pósitrons, elétrons de conversão interna e Auger têm um alcance

no tecido de poucos Ilm a poucos mm. Entretanto, o elétron, na perda de energia, segue

um caminho tortuoso e o alcance médio é tipicamente um quinto do alcance máximo.

As perdas de energia são principalmente por excitação e ionização, mas a interação é

menos forte que para partículas a por causa da massa muito menor e da carga elétrica

única. Por exemplo, uma partícula beta de 1 MeV cria aproximadamente 20 pares de

íons por mm no início do seu traço e tem um LET de 0,25 keV.mm-1 [HORTON, 1982].

Radionuclídeos beta emissores, por causa do seu alcance limitado, não são

adequados para uso em estudos in vivo com detectores externos. Seu uso é confmado a

estudos onde amostras biológicas são tomadas, por exemplo, sangue ou urina, e a

radioatividade pode ser analisada através de um contato próximo da amostra com o

sistema de detecção, por exemplo, contagem em cintilação líquida. Nuclídeos emissores

de pósitrons são adequados para estudos com detectores externos que respondam ao par

de raios gama emitido quando o pósitron é aniquilado.

Emissores beta puros como 32p e o 90y são inadequados para estudos de imagem

em medicina nuclear porque suas radiações têm um poder de penetração muito pequeno

antes de depositarem toda a sua energia no processo de ionização. Dessa forma, o

paciente recebe uma alta dose e a detecção externa só pode ser realizada pela medida da

radiação de bremsstrahlung produzida, que tem um amplo alcance energético,
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acarretando numa imagem muito borrada na gama-câmara [WALKER e FARRIT,

1998]. Entretanto, o 32p e 9üy são usados em terapia, porque a dose da absorção de

partículas beta tem uma alta probabilidade de destruir células cancerosas.

Assim, vê-se que o alcance beta é importante em relação ao tamanho do tumor a

ser tratado. Existem diversos radionuclídeos emissores beta para terapia de

radionuclídeos, corno mostra a Tabela 2.3; ela apresenta radionuclídeos de curto (menor

que 200 flm), médio (maior que 200 flm e menor que 1 rnrn) e longo (> 1 rnrn) alcance

[ACKERY, 1998].

Tabela 2.3 - Emissores beta mais usados em medicina nuclear terapêutica.

Radionuclídeo Meia-vida (dias) Alcance

33p 25,34 ± 0,12 < 200llm
1311 8,0207 ± 0,0009 > 200 Ilm e < 1 mm

153Sm 1,9279 ± 0,0004 > 200 Ilm e < 1 mm

89Sr 50,5 ±0,07 >1 mm

90y 2,67 ± 0,004 > 1 mm

Partículas beta de alta energia com alcance mais longo são apropriadas para o

tratamento de volumes maiores. Se o tumor é grande comparado com o alcance beta, e o

emissor beta é uniformemente distribuído através do volume do tumor, a taxa de dose é

uniforme por todo este volume exceto para urna redução próxima à borda mais externa.

Para tumores que são pequenos comparados com o alcance beta, uma grande

fração da energia total das partículas beta emitidas no tumor será depositada em tecidos

próximos. Assim, para o tratamento de micrometástases, os elétrons de curto alcance e

emissores alfa são mais apropriados [FLüWER, 1998].

2.3.3 Elétrons

Radionuclídeos que decaem por captura eletrônica ou conversão interna emitem

raios-X característicos de baixa energia ou elétrons Auger. A maioria dos elétrons tem

um alcance muito curto « 1 flm) e, portanto, só são usados em terapia se o

radionuclídeo está incorporado, ou muito próximo do núcleo da célula. A Tabela 2.4

apresenta alguns destes radionuclídeos [ACKERY, 1998]. Elétrons de conversão interna
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e Auger são absorvidos próximos à sua origem devido a suas energias muito baixas.

Eles não são detectados facilmente, mas contribuem para a dose de radiação.

Tabela 2.4 - Radionuclídeos que decaem por captura eletrônica usados em medicina

nuclear terapêutica.

Radionuclídeo Meia-vida (dias)

67Ga 3,2612 ± 0,0006
1231 0,55088 ± 0,000013
1251 59,90 ± 0,11

13lCs 9,69 ± 0,01

2.3.4 Emissores gama

Raios gama são atenuados exponencialmente conforme eles passam através da

matéria e não tem um alcance fmito como as partículas carregadas, isto é

onde lo é a intensidade inicial da radiação que é atenuada para uma intensidade I após

atravessar o material com uma espessura x, expressa em g.cm-2 perpendicular ao

caminho da radiação e um coeficiente de atenuação em massa J1 (cm2g-1
). Diversos

mecanismos de interação de raios gama com a matéria são conhecidos, mas somente

três tipos principais desempenham um papel importante nas medidas de radiação: o

espalhamento Compton, o efeito fotoelétrico e a produção de pares representados na

Figura 2.2.

A maior parte da radiação gama emitida durante o decaimento de radionuclídeos

nos órgãos do corpo é liberada. A espessura de tecido que reduz a intensidade

energética para uma camada semi-redutora é 2 cm em 30 keV e 10 cm em 1,3keV.

Acima de 100 keV, onde a camada semi-redutora é de 4 cm, a atenuação introduzida

nos tecidos do corpo não é severa na maioria das situações estudadas.
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(a)

Fóton gama espalhado

. - .
Ângulo de espalhamento

Elétron ejetado

1'lI Elétron criado

(c) ~ Pósitron criado

Figura 2.2 - (a) Efeito Compton: o fóton incidente é desviado de sua posição original

por um elétron de baixa energia de ligação que recebe parte de sua energia, continuando

seu caminho·em outra direção; (b) efeito fotoelétrico: processo de absorção onde o fóton

incidente desaparece, transferindo toda sua energia a um elétron orbital que é expelido

do átomo; (c) produção de pares: processo de absorção, onde um fóton de alta energia

desaparece na interação com o átomo e, em seu lugar, surge um par elétron-pósitron.
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A importância do 99mTc é conseqüência da sua emissão de raio gama puro com

baixa dose de radiação e energia adequada para ser detectado por cintiladores.

Entretanto, em muitos radionuclídeos, a emissão de radiação gama durante o

decaimento é acompanhada pela emissão de partículas carregadas que não contribuem

diretamente para a detecção externa, mas contribuem substancialmente para a dose de

radiação, por causa de sua absorção total. Este é, com freqüência, o fator que limita a

dose que pode ser administrada com segurança [HORTON, 1983].

Um radionuclídeo com energia gama menor que 70 keV é inadequado para

imagem de gama-câmara porque nesta faixa de energia a interação predominante dos

raios gama no tecido será o efeito fotoelétrico. Uma percentagem muito alta de raios

gama será absorvida no tecido e, portanto, poucos raios gama não espalhados estarão

disponíveis para serem detectados para a formação da imagem, o que os toma um

problema para contagem gama "in vitro". A Tabela 2.5 apresenta alguns radionuclídeos

emissores gama [JüHNS e CUNNINGHAM, 1983].

Tabela 2.5 - Emissores gama mais utilizados em medicina nuclear.

Energia da radiação y Intensidade
Radionuclídeo Meia-vida (dias)

(MeV) relativa (%)

60co 1925,5 ± 0,5
1,33 99,99

1,17 99,91

99mTc 0,25028 ± 0,00004 0,14 89,00

192Ir 73,831 ± 0,008 0,32 89,9

198Au 2,6943 ± 0,0008 0,41 99,81

Radionuclídeos com energias na faixa de 100-200 keV são considerados os mais

adequados para imagem em gama-câmara por causa da energia: ela é suficientemente

alta para que uma grande percentagem de raios gama possa penetrar no tecido sem ser

absorvido pelo efeito fotoelétrico ou serem espalhados devido ao efeito Compton

[WALKER e FARRIT, 1998].
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2.4 Instrumentação

As atividades das amostras envolvidas neste trabalho foram medidas nos

sistemas de medição de referência do LNMRI, e adotadas como "valores verdadeiros da

atividade". Os sistemas de medição utilizados foram: contagem em cintilação líquida e

coincidência 41t~-y (considerados absolutos), câmara de ionização tipo poço Centronic

IG12 (secundário ou relativo) e o medidor de atividade Capintec CRC-15R (terciário ou

de trabalho).

Para utilização do método absoluto (também chamado de primário ou direto)

deve-se conhecer o tipo de decaimento da fonte radioativa. Os métodos absolutos de

medição possibilitam determinar a atividade de uma fonte radioativa diretamente por

meio das contagens observadas, sem a necessidade de comparação com uma fonte de

referência da mesma natureza. Os métodos mais utilizados de medição direta de

padronização onde a atividade da fonte radioativa é detenninada a partir de taxas de

contagens observadas são [TAUHATA et aI., 1994]:

a) método de coincidência;

b) método de contagem 41t;

c) método de contagem em ângulo sólido defmido;

d) método de contagem em coincidência pico-soma.

Os métodos relativos (também chamados de secundários ou indiretos)

necessitam de comparação com uma referência e do conhecimento prévio da eficiência

dos detectores, que é detenninada experimentalmente utilizando fontes radioativas

padronizadas pelos métodos absolutos. Para aplicação deste método os padrões

radioativos devem ser controlados rigorosamente e o detector utilizado deve ser

altamente estável, preciso, ter repetitividade de procedimentos e medições e ser

rastreado à rede metrológica nacional e internacional [TAUHATA et aI., 1994]. Os

métodos mais utilizados que obedecem a estes requisitos são:

a) câmara de ionização tipo poço;

b) detector proporcionaI21t;

c) espectrometria gama com detector de iodeto de sódio (Na! (TI));

d) espectrometria gama com detector de germânio;

e) espectrometria alfa com detector barreira de superfície.
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Uma descrição pormenorizada dos procedimentos envolvidos na rastreabilidade

e estabelecimento do sistema nacional de referência é discutida por Iwahara

[IWAHARA,2001].

2.4.1 . Câmara de ionização

A câmara de ionização CENTRüNIC IG-12 disponível no LNMRI é

apresentada na Figura 2.3; ela é tipo poço (ou reentrante, ideal para emissores gama),

com diâmetro de 5,08 cm, e contém argônio à pressão de 2 MPa no seu volume

sensível. Para que não haja mudança na eficiência de contagem devido à geometria,

utiliza-se um suporte de acrílico compatível com o diâmetro de poço da câmara. A

radiação de fundo é reduzida por meio de um castelo de chumbo com paredes de 5 cm

de espessura.

Gás

Eletrodos

Saída de
sinal

"
.~-

Reentrância
da câmara

Alta
tensão

Figura 2.3 - Esquema da câmara de ionização CENTRüNIC IG-12; um recipiente com

gás, tendo em seu interior um eletrodo conectado a uma fonte de tensão e a carcaça

funcionando como o segundo eletrodo.

A câmara de ionização é um detector a gás que tem como princípio de operação

a coleta de elétrons e íons criados por ionização direta devido à interação da radiação

ionizante com o gás. Essa coleta de cargas é realizada por eletrodos que são polarizados
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de forma a atrair partículas de sinal contrário e, dependendo da sua fabricação e campo

de aplicação, as cargas podem ser coletadas sob a forma de corrente ou pulso. A carga é

proporcional ao número de pares e1étrons-íons criados ao longo da trajetória da

radiação, fornecendo um valor proporcional à quantidade de radiação incidente que

chega na câmara.

2.4.2 Ativímetro

o ativímetro (conhecido como calibrador de radionuclídeo, medidor de atividade

ou curiômetro) é um detector a gás que pode ter uma câmara de ionização ou um

detector Geiger-Müller em sua fabricação, este último caindo em desuso

progressivamente devido a baixa precisão e repetitividade deste detector.

Ativímetros fabricados com câmara de ionização constituem instrumentos

convenientes, rápidos, exatos e precisos de medição da atividade de uma amostra

radioativa na hora e local da aplicação. As medições de atividade são executadas pelos

circuitos eletrônicos em conjunto com a câmara de ionização que possui alta

sensibilidade e estabilidade. O teclado do ativímetro possui oito teclas preset fornecidas

para os radionuclídeos mais usados e cinco teclas para o usuário atribuir os

radionuclídeos usados rotineiramente que não estão disponíveis na tecla preset.

A Figura 2.4 apresenta o ativímetro fabricado pela CAPINTEC, modelo CRC

15R disponível no LNMRI que possui as seguintes características (CAPINTEC, 1998]:

a) diâmetro da câmara: 17 cm

b) altura da câmara: 42 cm

c) diâmetro do poço: 6 cm

d) profundidade do poço: 26 cm

e) atividade máxima alcançada: 300 GBq (8 Ci) para o 99mTc

240 GBq (6,5 Ci) para outros radionuclídeos

f) resolução: 0,001 MBq (0,01 ~Ci)

g) exatidão do e1etrômetro: melhor que ± 2%

h) precisão do sistema: melhor que ± 0,1% do FSD (Full Scale of Display); isto

significa que o sistema de precisão é melhor que ± 2 dígitos significativos no modo

Bq.

i) linearidade do sistema: dentro de ± 2%; a linearidade inclui a resposta da câmara

para amostras de atividades altas e mudanças na escala do eletrômetro.

21



j) tempo de resposta: de 4 a 16 segundos para amostras de baixa atividade (acima de

um período de 24 horas durante o qual o ativímetro está ligado todo o tempo).

Deve-se ter em mente que a exatidão total de uma medição pode ser afetada por

vários fatores, entre eles: a exatidão do eletrômetro; a exatidão do número de calibração

para o nuclídeo específico; a configuração da amostra e fatores de correção para

qualquer seringa ou outro recipiente; a exatidão das fontes padrão usadas para a

calibração do ativímetro.

Eletrodo coletor
Suporte de

acrílico

Eletrodo exterior

Blindagem de
chumbo

Amplificador de
corrente contínua

Fonte de alta
tensão

Figura 2.4 - Esquema do ativímetro CAPINTEC CRC-15R.

Os efeitos do recipiente da amostra, volume da amostra, e concentração de

atividade são minimizados pela otimização da geometria de contagem; a blindagem

externa da câmara de ionização protege os usuários da exposição à radiação intensa e

reduz o efeito da radiação de fundo a níveis bem baixos.
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2.4.3 Detector iodeto de sódio

Detectores a cintilação são baseados na coleta da radiação fluorescente emitida

por elétrons do cristal detector, deslocados para estados excitados por ionização e/ou

excitação de radiação ionizante incidente, ao retomarem aos seus orbitais de equilíbrio.

O material cintilador usado é aquele em que as cintilações ocorrem num tempo da

ordem de microsegundo para detectar uma taxa maior de radiação sem que haja perda

de informação devido à saturação. Um esquema da operação básica de um detector a

cintilação com cristal de NaI (TI) é apresentado na Figura 2.5.

Cristal
cintilador

Dinodo

Fonte de
alta tensão

{

R

Silicone

Fotocatodo

Fotomultiplicadora

Encapsulamento

Anodo

Figura 2.5 - Esquema básico de um detector a cintilação. A linha laranja representa o

vidro, a amarela o fotocatodo e a verde o silicone que tem como função realizar o

acoplamento ótico e reduzir o atrito entre o vidro e o fotocatodo.

A válvula fotomultiplicadora apresentada na Figura 2.5 é um dispositivo prático

para a coleta de luz que transforma os sinais luminosos produzidos pela radiação em

sinais elétricos com amplitude adequada para serem processados num sistema de
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contagem; válvulas fotomultiplicadoras possuem um fotocatodo muito sensível ao

comprimento de onda de luz da cintilação e, por meio de seus vários dinodos

conseguem multiplicar os poucos fotoelétrons emitidos em um número muito elevado

(podendo chegar até 108
).

Um dos materiais mais usados como cintilador é o iodeto de sódio dopado com

tálio (NaI(Tl)), um cristal transparente que tem excelente rendimento luminoso, ou seja

uma alta eficiência de coleta de luz. Por ser altamente higroscópico, ou seja, absorver a

umidade do ar, este cristal deve permanecer encapsulado com uma camada fma de

alumínio nas aplicações práticas. Devido ao alto índice de refração do NaI(Tl) (1,85) é

comum a colocação de um guia ótico para acoplar o cintilador à fotomultiplicadora,

para minimizar as perdas de luz no transporte da luz. Os guias são feitos de plástico

transparente com um índice de refração próximo de 1,85 e são cuidadosamente

modelados para combinar com a forma do catodo da fotomultiplicadora. O guia ótico

também ajuda a minimizar a variação da eficiência de coleta de luz através da face do

cintilador.

2.4.4 Detector de germânio

Este tipo de detector é chamado de semicondutor ou detector de estado sólido;

ele é constituído de substâncias cristalinas, puras ou dopado com impurezas, que exibem

efeitos mensuráveis quando expostas às radiações ionizantes. Nessas substâncias, os

elétrons existem em bandas de energias defmidas, separadas por bandas proibidas. Isso

ocorre devido a estrutura cristalina que agrega os átomos de forma que os elétrons se

misturem e os níveis de energias ou orbitais se transformam em bandas [TAUHATA,

1994].

Quando a radiação ionizante atravessa um material semicondutor com estrutura

de bandas, ocorre a produção de muitos pares elétrons-buracos ao longo do caminho da

partícula, que são coletados pelo campo elétrico aplicado ao material. A pouca energia

necessária para um detector semicondutor criar um par elétron-buraco (por volta de 3

eV). toma este tipo de detector extremamente vantajoso se comparado com detectores à

gás, por exemplo, que necessitam de cerca de 30 eV para criar um par de íons nos gases.

A característica principal dos detectores de germânio é sua boa resolução em

energia quando aplicado a espectroscopia gama. A superioridade do sistema permite a

separação de energias muito próximas de raios gama, enquanto que no espectro do
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detector iodeto de sódio, continuam sem resolução. A resolução do sistema de germânio

é determinada pela combinação de três fatores: a flutuação estatística, variações na

eficiência de coleta de carga, e contribuições de ruído eletrônico, mas o grande número

de pares criados por esse detector diminui a flutuação estatística e melhora a relação

sinal-ruído.

A Figura 2.6 apresenta o diagrama de blocos do detector de germânio utilizado

no LNMRI; ele é um detector de alta pureza fabricado pela Ortec, modelo 459, tipo n

com 10% de eficiência relativa.

Detector de
germânio

+I I i
Alta j [ I 1_

tensão·· I
I I

Nitrogênio
líquido

-------------1

I
~

• Amplificador Conversor
analógico/digital

Analisador
Multicana'·.. ····

Figura 2.6 - Arranjo experimental de um detector de germânio.

2.5 Os radiofármacos

As substâncias químicas contendo radionuclídeos produzidos no cíc1otron ou

reatores, passam a ser chamadas de radiofármacos marcados ou traçadores, por

apresentarem afInidades químicas por determinados órgãos do corpo e são utilizadas

para transportar a substância radioativa para o órgão ou tecido a ser estudado. A

preparação mais comum de um radiofármaco envolve [BOYD e SILVESTER 1998]:

a) a extração do radionuclídeo do volume da substância alvo;

b) a purifIcação do radionuc1ídeo a fim de remover impurezas químicas;

c) sintetização do radionuclídeo puro para convertê-lo num composto com

características biológicas bem defInidas (um radionuc1ídeo particular pode ser

apresentado· em vários compostos químicos cada um projetado para atingir como

alvo um tecido específIco do corpo humano);

d) adição de recipientes necessários para fazer a preparação adequada para

administração aos pacientes;
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e) teste de qualidade do produto fmal.

Em medicina nuclear, aproximadamente 95% dos radiofármacos são usados para

fms de diagnóstico e nesses casos, o radiofármaco é usado como um traçador.

2.6 Controle de qualidade dos radiofármacos

Um radionuclídeo particular pode compor um grande número de substâncias,

cada urna projetada para atingir tecidos específicos no corpo humano. É implícito na

formulação do radiofármaco que ele possua todos os atributos necessários de pureza,

estabilidade e livre de produtos indesejávei~. Corno outras drogas, um radiofármaco

deve ser seguro e clinicamente efetivo através de ensaios clínicos para ser aprovado.

Os radiofármacos não têm ação farmacológica, mas por serem administrados em

humanos devem ser cumpridos os mesmos requisitos exigidos aos produtos

farmacêuticos convencionais, além dos específicos por se tratarem de substâncias

radioativas. Após a preparação do radiofármaco e antes da sua utilização nos pacientes,

é necessário verificar sua qualidade, submetendo-o a urna série de controles

classificados em duas categorias: fisico-químicos (incluindo controles fisicos, fisico

químicos e químicos), e biológicos; estes controles são apresentados no Anexo A

[ARCAL, 1999].

2.7 Aplicações dos radiofármacos na medicina nuclear

A investigação clínica que ocorre com mais freqüência na medicina nuclear é a

administração da substância radioativa num órgão ou tecido, permitindo seu estudo por

meio de um detector chamado câmara de cintilação ou gama-câmara (discutidos no

capítulo 3). A este método é dado o nome de cintilografia, que permite o estudo da

fisiologia dos órgãos e constitui um método não invasivo de diagnóstico.

A palavra cintilografia formou-se a partir do latim "scintilla" (centelha) e do

grego "grapho" (escrever, registrar); cíntigrqfia é uma forma sincopada de cintilografia.

A influência da literatura médica norte-americana pode favorecer a sobrevivência desta

última, porém os médicos brasileiros nitidamente preferem a forma cintilografia.

Na língua inglesa são também usados os termos scintiscan e scintiscanner, que

se abreviam scan e scanner, para designar, respectivamente, cintigrama e gama

câmara. Embora sejam termos próprios da língua inglesa, têm sido freqüentemente

usados em outros idiomas, com grande tendência a se tornar de uso universal. Mesmo
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sem adaptar scan e scanner ao português, a Academia Brasileira de Letras já incluiu o

verbo escanear em seu Vocabulário Ortográfico [ABL, 1999; USUÁRIOS, 2003].

A Figura 2.7 e as próximas seções apresentam alguns dos radiofármacos mais

utilizados e as principais indicações diagnósticas associadas a eles [RADIOLOGY,

2003; SCHERING, 2003].
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Figura 2.7 - Esquema da incorporação dos radiofármacos mais utilizados em medicina

nuclear.

Devido à dificuldade no entendimento dos termos utilizados em medicina, o

Anexo B apresenta um glossário para facilitar a compreensão e o Anexo C os principais

estudos e aplicações nas diversas especialidades médicas nucleares.

2.7.1 67Ga (Gálio)

o 67Ga é um radiofármaco produzido no cíclotron que se desintegra por captura

eletrônica para o nível excitado de 67Zn, como mostra a Figura 2.8 [LAGOUTINE,
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1982; LEDERER, 1978]. Possui meia-vida de 3,2612 ± 0,0006 dias [SCHOTZIG e

SCHRADER, 1993] e probabilidade de decaimento por emissão P- inferior a 0,01%.

Apresentado na forma química de citrato de gálio (C6H5 67Ga07) é utilizado como

solução injetável em medicina nuclear diagnóstica. Possui pH igual a 7, atividade por

unidade de volume de 111 a 370 MBq/mL, pureza radioquímica maior que 95% e

pureza radionuclídica maior que 99% [IPEN, 2003].
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Figura 2.8 - Esquema de decaimento do 67Ga.

Sua introdução na prática clínica ocorreu por volta de 1969, quando C. L.

Edwards relatou a acumulação de 67Ga num câncer [EDWARDS e HAYES, 1969]; de

acordo com seu relatório, o gálio também se concentrava em lesões inflamatórias e

abscessos. Os resultados obtidos antes de 1981 eram contraditórios, devido à

variabilidade na metodologia, que foi ficando mais uniforme com o passar dos anos. O

uso de altas doses de 67Ga, gerou melhoras na tecnologia da gama-câmara e no uso

rotineiro da tomografia, gerando melhores resultados.

Atualmente, a cintilografia com o 67Ga é utilizada em oncologia, na avaliação de

linfomas, pois se concentra nas áreas acometidas pelas doenças, permitindo avaliar sua

extensão. No rim, o gálio é absorvido em tumores malignos e lesões associadas com
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infiltração e inflamação [MüLLER-SUUR, 1998], embora também se localize no

fígado, baço, medula óssea e osso. É também utilizado para pesquisa de metástases de

melanoma, processos de natureza inflamatória e infecciosa como pneumonites e

miocardites, ou em pacientes com febre de origem desconhecida.

A atividade de 67Ga administrada ao paciente varia de 111 a 165 MBq (3 a 5

mCi) e a imagem é obtida 2 a 3 dias após a injeção do radiofármaco. Não há contra

indicações na realização do exame e o preparo do paciente depende do órgão que será

estudado.

2.7.2 1231 MIBG e 1311 MIBG

o 1231 possui' meia-vida de 13,21 ± 0,03 horas e se desintegra por captura

eletrônica para o nível excitado de 159 keV do 123T~ com uma intensidade de 97%,

como mostra a Figura 2.9 [LAGOUTINE, 1982; LEDERER, 1978]. Apresentado na

forma química de iodeto de sódio (NaI231) e utilizado em medicina nuclear diagnóstica

como solução injetável, possui pH entre 9 e 10, atividade por unidade de volume de 925

MBq/mL, pureza radioquímica maior que 95% e radionuclídica maior que 98% [IPEN,

2003].

o 1231 não é administrado aos pacientes nesta forma, e sim, marcado com Meta

10do-Benzil-Guanidina(MIBG) que é uma combinação do grupo benzila e do grupo

guanidina. Tanto o 1231 quanto o 1311 podem ser marcados com MIBG estando ambos

disponíveis atualmente para propósitos de diagnóstico. Considerações teóricas como a

energia do fóton de 159 keV e a meia-vida de 13,2 ± 0,03 horas [LAGOUTINE, 1982]

indicam que o 1231 é um radiofármaco melhor, mais adequado para gama-câmaras,

permitindo melhor qualidade de imagem, detecção de fótons e sensibilidade. Mesmo

assim, por causa do seu baixo custo e fácil disponibilidade o 1311_MIBG ainda é usado

para a maioria das aplicações de rotina.

A dosimetria do 1231_MIBG é muito mais favorável, especialmente quando o

agente é puro, ou seja, não contém 1241 como impureza; isso permite a administração de

37 MBq de 1231_MIBG com uma atividade não maior que a de 1,8 MBq de 1311-MIBG.

Por estas razões, o 1231_MIBG é preferencialmente utilizado em crianças.

Estudos "in vivo" estão sendo desenvolvidos para garantir o bom funcionamento

de vários órgãos; na endocrinologia é usado para realizar cintilografia das glândulas

adrenais, mas a principal aplicação da imagem MIBG é ainda a investigação diagnóstica
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de tumores da crista neural através da cintilografia cerebral. Devido à sua boa absorção

e retenção por estes tumores, o 13II-MIBG vem sendo utilizado terapeuticamente com

bons resultados.
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Figura 2.9 - Esquema de decaimento do 1231.

2.7.3 1311

o 1311 possui meia-vida de 8,020 ± 0,002 dias e sua desintegração se dá por

emissão Wpara o nível excitado do 13IXe, como mostra a Figura 2.10 [LAGOUTINE,

1982; LEDERER, 1978]. É apresentado na forma química de iodeto de sódio (NaI3II) e

utilizado corno solução oral ou injetável em medicina nuclear diagnóstica e terapêutica.

Possui pH entre 10 e 12, atividade por unidade de volume de 111 a 3.700 MBqlrnL,

pureza radioquímica maior que 95% e radionuclídica maior que 99% [IPEN, 2003].

Descoberto em 1938, foi utilizado clinicamente pela primeira vez em 1946,

quando Samuel M. Seidlin, Leo D. Marinelli e Eleanor Oshry trataram um paciente com

câncer de tireóide utilizando um coquetel formado com 1311. Foi o prlineiro

radiofármaco aprovado pela FDA (Food and Drug Administration), órgão norte

americano responsável pelo ajuste e manutenção dos padrões e programas regulatórios

de inspeção que, em 1951, aprovou o 1311 para uso em pacientes com males na tireóide.

30



Sendo um emissor beta com a vantagem adicional de produzir raios gama que

podem ser detectados externamente, o 1311 é o principal radiofármaco usado em

medicina nuclear terapêutica (radioiodoterapia). Ele ainda é usado em medicina nuclear

diagnóstica, mas tem sido substituído por produtos marcados com 99mTc a fim de

reduzir a dose do paciente. Atualmente, é utilizado em endocrinologia para realizar

cintilografia da tireóide e pesquisa de corpo inteiro.
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Figura 2.10 - Esquema de decaimento do 1311.
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2.7.4 99mTc (Tecnécio)

o 99mTc é o produto do decaimento radioativo do 99Mo por emissão beta

negativa e encontra-se em um estado meta-estável; sua desativação ocorre por transição

isomérica para o nível fundamental do 99Tc emitindo um raio gama de 140 keV (89%),

como mostra a Figura 2.11 [LAGOUTINE, 1982; LEDERER, 1978].; sua meia-vida é

de 6,007 horas ± 0,012 horas [COURSOL, 1982].

O 99mTc foi descoberto pelo físico italiano E.Segré, em 1936, que realizava

estudos em Berkeley, num dos primeiros ciclotrons do mundo. Ele observou que o

Molibdênio, quando irradiado com dêuterons originava um outro elemento, até então

desconhecido, que emitia radiação; analisando o fenômeno, Segré e seu assistente, o

químico C. Perrier, suspeitaram que a radiação observada podia ser produzida por um

elemento ainda não descrito, talvez o de número atômico 43. Apesar das conclusões

terem sido publicadas em 1937, o nome proposto para o novo elemento só foi aceito

oficialmente em 1946. Ele foi denominado "tecnécio", que em grego significa "o

artificial". Atualmente são conhecidos 21 isótopos de tecnécio, todos radioativos, com

número de massa que variam de 90 a 110 e com meia-vida de 0,83 segundos a 4,2 x 106

anos [BIONUCLEAR, 2003].
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Figura 2.11 - Esquema de decaimento do 99mTc.
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o 99mTC é utilizado para a maioria das imagens em medicina nuclear por várias

razões, entre elas:

a) é um emissor gama puro. A dose de radiação ao paciente é reduzida se comparada

com emissões particulares;

b) tem uma meia-vida curta (6,007 horas ± 0,012 horas), sendo que a maioria dos

estudos em medicina nuclear é realizada em menos de 4 horas. O uso de

radionuclídeos com meias-vidas muito maiores que o tempo de escaneamento

necessário aumenta a dose de radiação para o paciente desnecessariamente;

c) tem uma energia de raio gama de 140 keV. As gama-câmaras funcionam melhor

com energias de raios gama entre 100 e 200 keV;

d) são livres de carreador, isto é, não existem isótopos estáveis do elemento presente;

e) podem ser produzidos com baixo custo e em grande volume no gerador do próprio

departamento de medicina nuclear.

2.7.4.1 99mTc-DMSA

o ácido dimercaptossuccínico (DMSA) foi primeiramente usado no tratamento

de envenenamento por metais pesados como mercúrio, arsênico e chumbo

[KLAASSEN, 1983]. Descobriu-se então, que o quelato do DMSA com 99mTc

acumulava-se nos rins e daí, o 99mTc_DMSA começou a ser utilizado para obtenção de

imagens renais, sendo escolhido por fornecer uma imagem de alta qualidade do córtex

renal. Como sua absorção é específica nessa região, ele gera uma grande sensibilidade

para defeitos de absorção, particularmente na infecção urinária. Também possibilita a

identificação de rins aberrantemente localizados e a distinção de massas renais

benignas. Na cintilografia renal, a atividade administrada de 99mTc_DMSA é de 111

MBq (3 mCi) e de 4 a 6 horas após a injeção a imagem é obtida. Não há contra

indicações nem a necessidade de preparo específico do paciente para a realização do

exame. A estabilidade do 99mTc_DMSA depende do gerador de tecnécio, embora o

complexo com maior absorção renal seja formado quando o pH é igual a 2,5. O

fabricante recomenda que o agente seja usado dentro de 30 min após sua preparação.

Embora a transferência de DMSA do sangue para o rim seja pequena, por volta de 50%

da quantidade injetada é absorvida 1 hora após a injeção [MÜLLER-SUUR, 1998].

Estudos desenvolvidos no Japão mostram que o 99mTc_DMSA é indicado para

realização de exames que envolvem tumores em geral. Seu principal uso clínico era em
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pacientes com câncer de tireóide medular, um tipo raro de câncer que aparece em 10%

dos casos de males na tireóide. As imagens são adquiridas de 2 a 3 horas após a injeção

e a absorção pode ser observada tanto nos tecidos moles quanto na metástase do osso

[CLARKE, 1998].

2.7.4.2 99mTc_DTPA

As vantagens do 99mTc_DTPA são seu kit de preparo fácil e pronta

disponibilidade; da mesma forma que o DMSA, o DTPA (ácido dietileno iriamina penta

acético) é um agente quelante e foi introduzido na medicina nuclear renal em 1970 no

tratamento de envenenamentos por metais tóxicos. Estudos posteriores mostraram que o

99mTc_DTPA possui a maioria dos requerimentos para avaliar o estado funcional dos

rins, sendo então usado na cintilografia renal para fornecer informações sobre o fluxo

sangüíneo renal, morfologia renal e dinâmica das vias urinárias (pelve renal, ureteres e

bexiga) [MüLLER-SVUR, 1998].

Para estudos de esvaziamento gástrico os traçadores líquidos mais satisfatórios

são os quelantes de DTPA ou EDTA (etileno diamino tetracético) de 99mTc, 113mln, 111In

e 67Ga incorporados num alimento líquido apropriado. Desde a primeira descrição de

estudos de esvaziamento gástrico utilizando 51Cr em 1966, vários tipos de refeições são

testadas e o traçador radioativo pode ser incorporado no alimento sólido, líquido ou nos

dois. Como os líquidos são excretados mais rapidamente que os sólidos, a excreção do

traçador depende da taxa de desintegração do sólido em pequenas partículas e na taxa de

eluição do isótopo da fase sólida para a líquida [CHATTERTüN, 1998].

Ü 99mTc_DTPA também é utilizado na forma de aerossol como um agente de

ventilação para realizar estudos de inalação antes da cintilografia de perfusão pulmonar.

O 99mTc_DTPA em forma de aerossol tem ampla aceitação na Austrália e Europa em

vista da rapidez e facilidade de administração, penetração periférica profunda com

mínima deposição nos brônquios e retenção pulmonar prolongada [LOWE e

SOSTMAN, 1998]. Eles são disponíveis comercialmente na forma de pequenos

nebulizadores e a atividade administrada no paciente é de cerca de 740 MBq (20 mCi)

de 99mTc_DTPA. Não há contra-indicações para a realização da cintilografia, mas no

preparo para o exame o paciente deve tomar um copo d'água a fim de reduzir a

salivação, realizar a inalação deitado (se possível) e inalar o medicamento durante 6

minutos. A imagem é obtida imediatamente após a inalação.
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Uma outra utilização do 99mTc_DTPA é em neurologia na determinação da

circulação de fluido cérebro-espinhal, sendo ideal como um traçador na cintilografia

cerebral convencional porque tem alta massa molecular e não passa através da barreira

hemato-encefálica, embora continue na circulação [HOWMAN-GILES et aI., 1998].

2.7.4.3 99mTc-ECD

Outro radiofármaco amplamente usado em medicina nuclear diagnóstica na

forma de solução injetável é o 99mTc_ECD (dicisteína dietil éster). Usado em neurologia,

ele permite avaliar o fluxo sangüíneo cerebral global e fluxo sangüíneo regional,

mostrando a distribuição da perfusão do córtex cerebral e cerebelar através da

cintilografia de perfusão cerebral. As indicações mais comuns são avaliar focos. de

epilepsia em atividade, síndromes demenciais e pesquisa de morte encefálica.

Após a administração intravenosa, o 99mTc_ECD é rapidamente "lavado" do

sangue, com a concentração caindo por volta de 10% da dose injetada em 2 min, 7,4%

em 30 min e 4,9% em 60 mino O traçador atravessa a barreira sangue-cérebro e é levado

rapidamente ao cérebro numa distribuição proporcional ao fluxo de sangue cerebral na

região [VERBRUGGEN, 1998].

2.7.4.4 99mTc-enxofre coloidal

O 99mTc-enxofre coloidal é uma suspensão de 99mTc sulfúrico absorvido em

enxofre coloidal, utilizada em gastroenterologia para realizar imagens estáticas do

fígado e do baço, sendo a atividade administrada de 185 a 220 MBq (5 a 6 mCi) e as

imagens obtidas de 15 a 20 minutos após a injeção. Pacientes que possuem sensibilidade

a albumina humana não devem ser submetidos a este tipo de cintilografia. No fígado,

este exame detecta males corno cirrose, hepatite, desordens metabólicas e tumores e no

baço, avalia risco de infarto e detecta tecido residual de baço retirado.

O 99mTc-enxofre coloidal é também utilizado para o exame de refluxo gastro

esofágico; é administrado oralmente numa atividade de 3,7 a 37 MBq (100 a 1000 !lCi)

e atividade por unidade de volume de 5 !lCilrnL de leite. O paciente deve estar de jejum

por 2 ou 3 horas e ingerir 200 rnL de leite para o exame. A obtenção da imagem é

imediata após a ingestão, mas deve-se ter cuidado com vômitos.

35



2.7.4.5 99mTc_MAA

o 99mTc_MAA é uma suspensão de 99mTc com macroagregado de soroalbumina

humana (MAA); é uma solução injetável, com pH entre 6,0 e 7,0 e pureza radioquímica

maior que 95%. Dá-se o nome de albumina a qualquer membro de uma classe de

proteínas solúveis em água e coaguláveis por aquecimento.

Ventilação com aerossóis radioativos e perfusão com scans de 99mTc_MAA

fornecem uma estimativa de doenças do parênquima pulmonar daí, seu amplo uso em

pneumologia. Invariavelmente, pacientes com câncer no pulmão que são fumantes, tem

as vias aéreas obstruídas; a cintilografia de perfusão pulmonar pode, então, indicar a

distribuição regional do fluxo sangüíneo e ventilação, e ajudar a predizer as

conseqüências da ressecção do pulmão. Também confirma a indicação de pacientes para

transplante de pulmão e sua monitoração após o transplante [VAN DER WALL e

MAGNUSSEN,1998].

Na cintilografia de perfusão, após a injeção de 148 a 185 MBq (4 a 5 mei) de

MAA do 99mTc marcador, as imagens são obtidas em 8 scans do tórax. Se partículas

grandes da albumina macroagregada são administradas serão vistos pontos quentes nas

imagens, daí deve-se tomar cuidado no controle de qualidade do radiofármaco [LOWE

e SOSTMAN, 1998]; a imagem é obtida de 2 a 5 minutos após a injeção, cuja seringa

deve ser agitada antes da aplicação e o paciente deve estar deitado; deve-se ter cuidado

para não aspirar sangue na seringa. Este exame não é recomendado para pacientes com

hipertensão pulmonar ou hipersensibilidade a albumina humana. As contra-indicações

são o cuidado com o número de partículas administradas (um número ótimo de

partículas é 600.000).

Outra aplicação do 99mTc_MAA é na cintilografia de perfusão arterial hepática.

Os tumores hepáticos surgem da produção de sangue da artéria hepática e, ao usar

infusão de 99mTc-MAA através de um cateter arterial, pode-se detectar lesões primárias

e secundárias, avaliando a distribuição do fluxo de sangue antes da liberação do

radiofármaco [KIM et aI., 1998].

2.7.4.6 99mTc_MDP

o 99mTc_MDP (metileno difosfonato de sódio) é utilizado em medicina nuclear

diagnóstica na forma de solução injetável com pH entre 5,0 e 7,0 e pureza radioquímica

maior que 97%. Nos exames ortopédicos, a cintilografia com 99mTc_MDP é um método
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eficaz para detectar males inflamatórios nas articulações mais sensíveis como pulsos,

mãos, tornozelos e pés, além disso de excluir artrite em pacientes com dores crônicas

nas articulações e predizer o desenvolvimento de desgastes em artrite reumatóide. A

atividade injetada é de 900 a 1100 :MBq (25 a 30 mCi) e o paciente deve tomar de 2 a 3

copos de água após a injeção; as imagens são obtidas de 3 a 4 horas depois, mas o

paciente deve esvaziar a bexiga antes do início do exame. Por volta de 50% da dose

injetada é absorvida pelo osso e o resto é excretado na urina daí, deve-se tomar cuidado

para não ocorrer contaminação na urina. Não há contra-indicações na realização da

cintilografia com 99mTc_MDP mas ela não deve ser realizada em pacientes portadores de

doenças malignas ou com dor local e anormalidades localizadas por outras modalidades

de imagens [VOS et aI., 1998].

2.7.4.7 99mTc_MIBI ou 99mTc sestamibi

o 99mTc_MIBI é uma solução de 99mTc com metoxi isobutil isonitrilo e

desenvolvido como um possível substituto para o 20lTl na localização da paratireóide

[O'DOHERTYe COAKLEY, 1998]; também foi amplamente utilizado em oncologia,

por ser absorvido por muitos tipos de tumores, como o câncer de mama, de pulmão,

sarcoma do osso, sarcoma do tecido mole e linfoma.

Nos anos 90, o 99mTc_MIBI tomou-se comercialmente disponível e foi proposto

como um agente alternativo ao 201TI nos estudos de imagem de perfusão do miocárdio.

Muller et aI. em 1987 foram os primeiros a relatar, de uma forma abstrata, o uso do

99mTc_MIBI em imagens de tumores. Dois anos mais tarde, Hassan et aI. relataram num

artigo completo os resultados de um estudo usando 99mTc_MIBI na detecção do câncer

de pulmão. Os primeiros casos de detecção de câncer de mama utilizando 99mTc_

sestamibi foram descritos em 1992 por Atkolun et aI., substituindo o 201Tl, que é

preferencialmente absorvido no miocárdio, fígado e músculos, limitando seu uso na

localização de tumores de mama. [ATKOLUN et aI., 1992; HASSAN et aI., 1989;

MULLER et aI., 1987; TAILLEFER, 1998]. Outras aplicações são na endocrinologia

(cinti10grafia da paratireóide), e na neurologia (cintilografia cerebral).

2.7.4.8 99mTc-pertecnetato

É um traçador injetável usado em endocrinologia para exames de captação da

tireóide avaliando o tamanho, forma, nodularidade, função, hipertireoidismo e bócio e
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suspeita de câncer. A atividade é de 185 a 740 MBq (5 a 20 mCi) e as imagens são

obtidas de 10 a 15 minutos após da administração endovenosa; o exame de captação

pode ser afetado pela medicação e por alimentos e drogas contendo iodo

[GOLDSMITH, 1998].

Na gastroenterologia, o estudo funcional das glândulas salivares é feito com a

administração endovenosa de 99mTc-pertecnetato ao paciente em jejum, observando-se o

acúmulo do radiofármaco e sua eliminação após estímulo com ácido ascórbico ou

limão. Antes da administração oral de 370 MBq (10 mCi) do traçador, o paciente deve

permanecer por 2 horas em jejum e a imagem é obtida imediatamente após a injeção

(CALCAGNI et aI., 1998]. Outra aplicação na gastroenterologia é na confrrmação da

existência de mucosa gástrica em local ectópico em pacientes pediátricos e na

nefrologia para cintilografia radioisotópica.

Na cistocintilografia, o 99mTc-pertecnetato avalia a presença de torção testicular

e/ou necrose obtendo imagens dinâmicas da bexiga e identificando a presença de

refluxo vésico-ureteral e na neurologia estuda a cintilografia cerebral convencional (sem

rompimento da barreira hemato-encefálica) [ZUCKIER, 1998].

2.7.5 201TI (Tálio)

Apresentado na forma de cloreto de tálio e01TICI) e administrado

intravenosamente, sua meia-vida fisica é de 3,0408 ± 0,0042 dias [LAGOUTINE, 1982;

LEDERER, 1978]; o 201TI se desintegra unicamente por captura eletrônica para o 201Hg

emitindo raios gama de 135 e 167 keV (12 %) embora a emissão principal seja o raio-X

do mercúrio de 69-80 keV (88 %), como mostra a Figura 2.12. Seu pH varia entre 4,5 e

7,5 e a atividade por unidade de volume de 37 a 370 MBq/mL; tanto a pureza

radioquímica quanto a radionuclídica são maiores que 95% [IPEN, 2003].

Em meados dos anos 70 o 201TI começou a ser utilizado para imagens de

perfusão do miocárdio devido à suas características biológicas: a absorção é rápida e a

meia-vida no sangue é de somente 30 segundos. Após a injeção intravenosa,

aproximadamente 85% do radiofármaco é extraído do sangue depois da primeira

circulação mas pelo fato do miocárdio receber apenas 5% da saída cardíaca, somente

4% da dose total é absorvida de 10 a 20 minutos após a injeção [RIGO e BRAAT,

1998].
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Apesar de ser um bom traçador, as características físicas do 20\Tl são pobres:

devido à meia-vida longa, a exposição do paciente à radiação é alta. A atividade usual é

de 80 MBq, o que libera uma dose efetiva de 18 mSv. Para limitar a exposição à

radiação a dose injetada é mantida baixa. A baixa energia de emissão de 69-80 keV leva

a uma resolução de imagem pobre com atenuação significativa pelos tecidos moles. Os

componentes de 99mTc não sofrem estes problemas, por isso, vem substituindo o 20\Tl

neste tipo de exame [BRAAT e RIGO, 1998]. Atualmente é utilizado em endocrinologia

para cintilografia da paratireóide, e em neurologia para cintilografia cerebral

[TAILLEFER, 1998].
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CAPÍTULO 3

PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO

3.1 Incorporação de radiofármacos

A forma pela qual os radiofármacos são absorvidos pelo corpo humano é

importante porque a velocidade de absorção afeta a duração e intensidade da ação da

substância. A escolha da via de administração de qualquer medicamento deve basear-se

numa compreensão dos fatores que influenciam sua absorção. Cada um destes fatores,

separadamente ou em conjunto, pode ter efeitos profundos sobre a eficácia e toxicidade

de um medicamento.

As vias de administração mais comuns são oral e parenteral, esta última tendo

absorção mais rápida que a primeira. A administração parenteral divide-se em intra

arterial, intramuscular,intratecal, intravenosa e subcutânea.

Dessa forma, deve-se escolher o melhor caminho pelo qual um agente

terapêutico deve ser ministrado e, assim, o conhecimento das vantagens e desvantagens

das diferentes formas de administração é da maior importância [GILMAN et aI., 1983].

3.1.1 Administração oral

A ingestão oral é o método mais comum de administração de um medicamento,

sendo também o mais seguro e econômico. As desvantagens são êmese (devido à

irritação da mucosa gastrointestinal) e destruição de algumas substâncias pelas enzimas

gástricas. Além disso, os medicamentos no tubo gastrointestinal podem ser

metabolizados pelas enzimas da mucosa, da flora intestinal ou do fígado antes que

consigam atingir a circulação geral [GILMAN et al., 1983].

3.1.2 Administração parenteral

a) Intra-arterial

Para localizar um tecido ou órgão em particular, o medicamento é injetado

diretamente numa artéria; este tipo de injeção necessita de grandes cuidados e deve ser

reservada a especialistas.
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b) Intramuscular

As substâncias em solução aquosa são rapidamente absorvidas após injeção

intramuscular. A absorção se toma lenta no local da injeção se a substância for

administrada em solução oleosa.

c) Intratecal

Quando são necessários efeitos locais e rápidos de medicamentos nas meninges

ou no eixo cérebro-espinhal, tal como na anestesia espinhal ou em infeções agudas do

sistema nervoso central, os medicamentos podem ser injetados diretamente no espaço

subaracnóideo espinhal porque a barreira hematoencefálica com freqüência interrompe

ou diminuem a entrada de substâncias no sistema nervoso central.

d) Intravenosa

Os fatores comprometidos com a absorção são evitados através da injeção

intravenosa de medicamentos em solução aquosa, e a concentração desejada de uma

substância no sangue é obtida com uma precisão e rapidez impossível em qualquer

outro procedimento. Da mesma forma que existem vantagens nesta via, há também

desvantagens. Reações desfavoráveis são bastante prováveis, já que concentrações

elevadas da droga podem ser atingidas rapidamente tanto no plasma quanto nos tecidos.

Uma vez injetado o medicamento, não é possível retirá-lo.

e) Subcutânea

Este tipo de injeção só pode ser utilizado para substâncias que não irritam os

tecidos; caso contrário, podem ocorrer dor intensa e até mesmo necrose.

3.2 Excreção de radiofármacos

As substâncias são eliminadas do organismo tanto sem alterações ou sob a forma

de metabólitos, através da urina ou das fezes, sendo o rim o órgão mais importante para

a eliminação de drogas e seus metabólitos. As substâncias excretadas nas fezes são,

principalmente, as ingeridas oralmente inabsorvidas ou metabólitos excretados na bile e

não reabsorvidos no tubo gastrointestinal.
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3.3 Interação de radiofármacos com outras drogas

Aspectos teóricos e práticos de interação de drogas terapêuticas com

radiofármacos têm sido estudados por muitos pesquisadores e gerado resultados

conflitantes na literatura especializada. Isto se deve ao fato de que uma droga

terapêutica pode modificar:

a) a natureza do radiofármaco;

b) o meio bioquímico no qual o radiofármaco está exposto;

c) as estruturas que normalmente não seriam alvos para os radiofármacos;

d) a capacidade do radiofármaco de se ligar aos elementos sangüíneos;

e) os alvos preferenciais de ligação dos radiofármacos.

Desse modo, a biodistribuição de um radiofármaco pode ser alterada num

organismo submetido a um tratamento com outro medicamento. Por isso, tem-se

tomado mais cuidado atualmente com diagnósticos que utilizam radiofármacos, de

modo que os resultados obtidos não sejam inadequados, acarretando numa má

interpretação dos exames, devido a um comportamento não esperado apresentado pelo

radiofármaco.

Uma descoberta interessante é a influência de drogas medicamentosas e extratos

de vegetais na biodistribuição de radiofármacos marcados com 99mTc. Alguns

experimentos relatam que cobaias tratadas com dieta contendo extrato de chuchu,

couve-flor ou Ginkgo biloba, e depois com radiofármacos, tiveram a captação radioativa

de 99mTc_MDP aumentada no timo, baço, ovário, útero, coração, pulmão, rim, estômago

e pâncreas. Observou-se também que o 99mTc_DTPA tem a sua biodistribuição alterada

devido à ação da vincristina, uma droga quimioterápica que promoveu o aumento da

captação radioativa deste radiofármaco no útero, ovário, baço, timo, linfonodos, rim,

pulmão, figado, estômago, coração e osso. O extrato de chuchu também tem alterado a

biodistribuição do 99mTc-pertecnetato, como demonstrado em camundongos. A

marcação de hemácias com 99mTc tem sido alterada por extratos vegetais, como os de

espinheira-santa, carqueja e guaraná [SBPC, 2003].

O conhecimento da possibilidade da interação medicamentosa com

radiofármacos é fundamental, uma vez que, sendo desconhecida, pode acarretar

diagnósticos e doenças equivocadas com graves conseqüências ao tratamento do
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paciente. Além disso, existindo a necessidade de repetição do exame, isso irá determinar

um aumento de dose de radiação para o paciente e para os profissionais envolvidos.

Uma das maneiras de se otimizar a condição de interação medicamentosa é a

integração dos vários profissionais envolvidos com o desenvolvimento de modelos que

permitam identificar a possibilidade desse fenômeno.

3.4 A instrumentação

Na década de 60 foram inventadas diferentes versões de câmaras de cintilação,

mas a sofisticação só veio nos anos 70, com a utilização de cristais com diâmetros

maiores e com a técnica de emissão tomográfica proposta por David Khull, em 1971.

Ainda neste ano, M. M. Ter Pogossian desenvolveu as câmaras de PET (Positron

Emission Tomography - Tomografia por Emissão de Pósitrons) e, pouco depois, o

físico George Hounsfield introduziu a técnica de tomografia computadorizada. No fim

dos anos 70, R,. Jaszczak desenvolveu várias gama-câmaras, com a capacidade de

detectar a radiação emitida por átomos radioativos. Este método foi conhecido depois

como SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography - Tomografia

Computadorizada com Emissão de Fóton Único) [CASTRO JR. et aI., 2000].

Atualmente, os scanners utilizados na medicina nuclear diagnóstica são a gama

câmara (ou câmara de Anger) convencional, gama-câmara com sistema SPECT e o

PET. A gama-câmara convencional mede raios gama emitidos de traçadores radioativos

e fornece imagens planas (bidimensionais) de todo o corpo ou áreas corporais

selecionadas. Gama-câmaras modernas não são limitadas à imagem plana; nos sistemas

SPECT, dois ou mais detectores giram em tomo do volume corporal selecionado

criando dados tridimensionais que permitem reconstrução tomográfica da distribuição

radioativa dentro do corpo. As imagens seccionais podem ser mostradas, semelhante a

tomografia computadorizada com raios X (SCHERING, 2003].

O sistema PET utiliza isótopos emissores de pósitrons para a obtenção da

imagem. Os pósitrons reagem imediatamente com elétrons pela conversão de sua

energia em dois fótons de 511 keV de energia. Esses fótons podem ser detectados com

gama-câmaras especialmente desenhadas, chamadas de "scanners PET". As imagens

obtidas são tridimensionais, possuem melhor resolução espacial que as cintilografias

convencionais e permitem a quantificação precisa das concentrações radioativas locais.

43



Os detectores utilizados nos scanners são os cintiladores; eles absorvem a

energia proveniente das radiações ionizantes convertendo-a em luz com intensidade

proporcional à energia da radiação absorvida pelo detector. Nas próximas seções são

discutidas a operação básica dos scanners e a importância de cada componente.

3.4.1 Gama-câmara

Uma gama-câmara moderna é ilustrada na Figura 3.1. Ela é feita de um

colimador de furos múltiplos, um cristal de Na! de área grande, um guia de luz para

acoplar oticamente um arranjo hexagonal de fotomultiplicadoras ao cristal e um sistema

eletrônico que analisa a posição e a altura do pulso. O conjunto é contido numa

blindag~m de chumbo de espessura suficiente para minimizar a radiação de fundo das

fontes radioativas externas ao campo de visão da câmara [WEBB, 1988].

Blindagem
de chumbo

Guia ótico

Analisador de
posição/altura de pulso

Fotomultiplicadoras

Cristal de Nal (TI)

Colimador de furos múltiplos

Figura 3.1 - Componentes básicos de uma gama-câmara.

a) Colimador

Seleciona a direção dos fótons incidentes na câmara. Os colimadores são

constituídos de furos e distribuídos em arranjo hexagonal, quadrado ou circular. Os

furos são delimitados e separados por septos paralelos e confeccionados de lâminas de

chumbo. Os colimadores definem geometricamente o campo de visão da gama-câmara e

seu uso depende da radiação e de qual órgão se está estudando. A escolha do tipo de

colimador determina o compromisso entre a resolução espacial e a sensibilidade de

contagem. Eles têm características inversas, ou seja, colimadores que possuem alta
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resolução limitam a sensibilidade de contagem, e vice-versa. Suas características podem

ser expressas em termos de:

a) altura do furo;

b) número de furos;

c) diâmetro dos furos;

d) espessura da parede septal.

Quanto maior for a altura do furo, maior será o processo de seleção dos fótons,

melhor a resolução da imagem e pior a sensibilidade de contagem. Por outro lado,

. quanto maior o diâmetro do furo, maior a sensibilidade de contagem e menor a

resolução [CASTRO JR. et aI., 2000].

Os dois colimadores apresentados na Figura 3.2 são os mais utilizados em

medicina nuclear. O tipo mais simples (Figura 3.2a) possui um único furo na blindagem

.de chumbo, que permite que um feixe fino de raios-gama atinja o centro do cristal. No

colimador da Figura 3.2b, o único furo é substituído por vários furos cônicos, todos eles

apontando para um ponto no eixo do cristal. Com tal dispositivo, furos menores podem

ser utilizados e é obtida uma melhor resolução espacial, fornecendo uma imagem mais

detalhada que para o primeiro caso [JOfINS, 1983].

Fotomultiplicadora

Colimador de
furo único

(a)

Cristal

Blindagem de
chumbo

Corpo de prova

o

(b)

CoIimador
de foco

Figura 3.2 - Esquema de um colimador (a) de furo único, e (b) de foco.
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No caso de um colimador de furos paralelos, apenas os fótons incidentes

normais à superfície do colimador alcançarão o cintilador, como mostra a Figura 3.3. O

colimador também defme o campo geométrico de visão da câmara e essencialmente

determina a resolução espacial e a sensibilidade do sistema. Para um colimador de furos

paralelos, pode-se expressar a resolução espacial e eficiência geométrica em termos das

dimensões do colimador. Seja L o comprimento do furo, d o diâmetro do furo e z a

distância fonte-colimador, então a resolução espacial do colimador (Rc) é dada por:

R ::o d(L+z)
c- L

Então, a resolução espacial melhora com o aumento do comprimento do furo ou o

aumento do número de furos por unidade de área, a fim de que um grande número de

furos de pequeno diâmetro possa ser colocado adequadamente na mesma área. Também

é importante dizer que a resolução espacial pode ser otimizada através da minimização

da distância entre a fonte e a superfície do colimador [WEBB, 1988].

d

Objeto

DO
z

Cristal de Nal (TI)

Colimador de chumbo

Trajetórias dos fótons

Figura 3.3 - Esquema de um colimador de furos paralelos mostrando como somente os

fótons incidentes normais são detectados pela gama-câmara.

Assim como um colimador de furos paralelos é útil ter um colimador pinhole

("buraco de alfmete") para retratar órgãos pequenos, e colimadores de furos

convergentes/divergentes para corpo inteiro ou órgãos de tamanho médio. Existem

diversos tipos de colimadores para direcionar fótons de diferentes energias e realizar um
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acoplamento adequado entre a resolução espacial e a sensibilidade, conforme mostra a

Tabela 3.1; alguns deles são descritos abaixo:

a) LEHR (low-energy, high resolution) - para isótopos de baixa energIa e alta

resolução; usados para perfusão cerebral, miocárdica e imagem da tireóide com

. 99mTc.

b) LEGP (low-energy, geral purpose) - para fótons de baixa energia; é utilizado para a

obtenção de imagens do esqueleto, fluxos sangüíneos e aquisições dinâmicas em

geral.

c) LEHS (low-energy, high sensitivity) - para fótons de baixa energia, tem alta

sensibilidade.

d) MEHS (medium-energy, high sensitivity) - para fótons de energia média, tem alta

sensibilidade.

e) HEAP (high-energy, geral purpose) - para isótopos de alta energia, baixa

resolução: é utilizado para a obtenção de imagens com 1311 e 67Ga.

f) HEAP-PINHüLE - para imagens magnificadas com isótopos de alta e baixa energia

e baixa resolução; usados no estudo da tireóide com l3II e imagens de articulações.

Tabela 3.1 - Exemplos de colimadores de furos paralelos para uso em gama-câmaras de

400 mm de diâmetro.

Tamanho8 do furo Número de Energia máxima
Descrição

(mm) furos (keV)

LEHR 1,8 30.000 150

LEGP 2,5 18.000 150

LEHS 3,4 9.000 150

MEHS 3,4 6.000 400

a Diâmetro dos furos redondos, ou distância entre furos quadrados ou hexagonais.

A Figura 3.4 representa um colimador pinhole que pode ser usado para criar uma

imagem de um objeto pequeno. O colimador consiste de uma pequena abertura (de 3 a 5

mm de diâmetro) no fim de uma blindagem cônica de chumbo contendo material

atenuante suficiente para minimizar a penetração dos fótons de energia maior que 500

keV. O colimador permite que uma imagem invertida seja projetada no cintilador e,
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posicionando adequadamente o objeto pode-se obter uma imagem otirnizada, embora

ocorra alguma distorção no fim da imagem. A resolução espacial e a sensibilidade de

urna gama-câmara acoplada a um colimador pinhole dependem do diâmetro do pinhole

(dp), do diâmetro do cintilador (D), do comprimento do colimador (L) e da distância

fonte-colimador (z), corno mostra a Figura 3.4. Por exemplo, se D é constante e L e z

são aumentados, a resolução espacial melhora, mas a sensibilidade é diminuída. Se D

aumenta, z pode ser reduzido para um determinado objeto, e então a sensibilidade e a

resolução podem ser melhoradas ao custo da distorção da imagem. Um colimador

pinhole é mais adequado para imagens de pequenos órgãos, onde o objeto pode ser

colocado próximo do colimador, por exemplo, as articulações e a glândula tireóide

[WEBB, 1988].

Cristal de Nal (TI)

Colimador pinhole

Figura 3.4 - Esquema de um colimador pinhole obtendo urna imagem invertida.

b) Cristal ciotilador

A maioria das gama-câmaras usa um cristal cintilador de iodeto de sódio ativado

com tálio (NaI(TI», [mo (de 6 a 12 mm) e de diâmetro grande (acima de 50 cm) que

emite urna luz verde-azulada de aproximadamente 415 llIll. O cristal deve possuir alto

número atômico e densidade e um coeficiente de atenuação para 150 keV de 2,22 em-I.

Dessa forma, 90% dos fótons de 150 keV são absorvidos em aproximadamente 10 mm.

A saída de luz é a maior de todos os cristais cinti1adores disponíveis e o material é
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altamente transparente. Embora seja higroscópico e esteja encapsulado hermeticamente,

o NaI(TI) é opaco corno cintilador para fótons de energias próximas a 100 keV. A

resolução em energia de um cristal NaI (TI) é tipicamente de 10 a 12% para 150 keV.

c) Válvula fotomultiplicadora

A válvula fotomultiplicadora (descrita na seção 2.4.3), é outro dispositivo

fundamental na gama-câmara. O arranjo ótimo das válvulas fotomultiplicadoras

(hexagonais ou circulares) ajustadas bem próximas à superfície do cristal cintilador

circular é o arranjo hexagonal, corno mostra a Figura 3.5. Nos. anos 70,

fotomultiplicadoras de 50 rnrn de diâmetro foram disponibilizadas, limitando o número

usado numa câmara de diâmetro de 40 cm para 37. Nos anos 80, gal)1a~câmaras

utilizando fotomultiplicadoras de diâmetros menores (de 25 a 30 rnrn) tornaram possível

a fabricação de câmaras com 61 ou 75 tubos (adicionando tubos extras nas

extremidades) [WEBB, 1988].

Figura 3.5 - Arranjo de válvulas fotomultiplicadoras num cristal circular de urna gama

câmara contendo 7, 19,37 e 61 válvulas fotomultiplicadoras.

d) Blindagem de chumbo

O cristal cintilador e os componentes eletrônicos são rodeados por uma grande

blindagem de chumbo a fim de minimizar a detecção de radiações indesejáveis de fora

do campo de visão do colimador. Com o desenvolvimento de suportes rotativos para

gama-câmaras, esta blindagem foi severamente reduzida para eliminar o peso do
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sistema sob rotação. Muitas gama-câmaras modernas possuem blhldagem suficiente

apCllas para rr~nill1izar li pel1etraçãü de fÓtOllS de baixa er1crgíü (111ell0s qüe 250 ke\') e

isto, juntamente com o uso de cristais finos, possibilita apenas que fótons emissores de

'0";'''' "n"-":a ""J'''~ .. ,:1;,~",1,.,. ""~" 99m,.. lI1T.~ 123T " 201,1
c1.L"\..C1 \.,.,1 ...... 1 0 1 ...,\,.. ct~11 LlI.II1L.ct.UV.3, \",V.ll.lV ~ t.., 1.11, 'C- ..L 1.

3.4.2 S.:·'*"m·"· d" tu'~"or"fi" u'.. "mi'"s::" d" p/... :4 r"_" fDVT)~ ... "'" 1".. ., '" UIVe « a _~ C·I i::)- (lU \:I V~lt UU,:; \.J. .Li

A tomografia por emissão de pósitrons utiliza urna técnica sofisticada para

é colocado em uma cama móvd que desliza por controle remoto para dentro de urna

abertura circular do tomográfo; ao redor dessa abertura existem diversos detectores de

radiação. Os raios gama provenientes do radiofármaco dentro do. corpo do paciente

• 1 1 J' - c: d . 1 • • 1 dI'atmgem os uctectores úe raunçao iazen o o cnstal emitIr um pu so e LLZ que e

amplificado por uma fotomultiplicadüra; a informação é enviada ao computador ligado

ao aparelho. O processo é chamado de dntilografia e é apresentado na Figura 3.6.

(

)

Figura 3.6 - Representação do exame cintilográtlco num paciente. O computador

reconstrói os locais onde cada pulso de radiação se originou, mostrando uma imagem

SCiueUléulte a tInIa fatia do corpo.

Para ser detectado pelo sistema PET, o radioisótopo administrado deve decair

• - 1 .' '" • • • 1 1', J , 't 1 j.' 1por ennssao úe posItrons. v posItron emltlUo co lue com t'led'ons ÚO :enuo,

normalmente ao percon"er cerca de 1 mm a paliir do ponto de emissão. A interação das

duas partículas, no fim do alcance, resulta na conversão de matéria em energia na forma
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de dois raios gama, devido à aniquilação das partículas, com energia total de 1,02 MeV.

Estes raios gama de alta energia emergem do ponto de colisão em direções opostas, e

são registrados por detectores localizados em volta do paciente.

Como radiações gama emitidas pelo corpo são simétricas, o par de detectores

posicionados a 1800 um do outro, detectará os raios simultaneamente. Essa

característica ímpar do PET dá uma resolução de imagem melhor que qualquer outro

método em medicina nuclear. Porém, se um dos fótons for espalhado, a linha de

coincidência que originou os fótons não· será simétrica. Depois de aproximadamente

500.000 eventos de aniquilação, a distribuição do traçador é calculada por algoritmos de

reconstrução tomográfica, reconstruindo uma imagem 'bidimensional. A resolução

espacial é deteriorada pela ocorrência de coincidências acidentais [RADIOLOGY,

2003; SCHERING, 2003; UFRGS, 2003a].

Os problemas encontrados com radiofármacos usados no PET são devidos à sua

meia-vida muito curta (18F, meia-vida de 1,8290 ± 0,0005 horas [LAGOUTINE, 1982])

o que requer a adoção de procedimentos especiais para a produção e o controle de

qualidade e exige que a fabricação seja localizada próxima ao local de aplicação.

Apesar da grande importância, o PET ainda não possui uma freqüência

significativa na rotina, estando limitado a algumas instituições no Estado de São Paulo,

onde o IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) produz o 18F. No Estado

do Rio de Janeiro, o IEN (Instituto de Engenharia Nuclear) já produz este radionuclídeo.

A Figura 3.7 mostra as configurações de um equipamento PET de cristais

múltiplos de fatia única; cada cristal está individualmente acoplado a uma válvula

fotomultiplicadora. Como o PET é aplicado principalmente em neurologia e

metabolismo cerebral, a maioria dos sistemas é especificamente projetada para

reproduzir o cérebro e tem um diâmetro de anel pequeno. A imagem do tronco é mais

dificil porque o número de fótons não espalhados é de 2 a 8 vezes menor que aqueles

para imagens do cérebro.

A característica mais importante do PET é o material cintilador usado. A Tabela

3.2 mostra as propriedades relevantes de três cintiladores mais comuns. O germanato de

bismuto (BGO) por causa da sua alta densidade e número atômico, fornecendo uma

sensibilidade aproximadamente três vezes maior que o iodeto de sódio (NaI),

atualmente é utilizado em quase todos os sistemas PET de cristais múltiplos. Por serem

não higroscópicos, os cristais de BGO também podem ser colocados muito mais

próximos do que os cristais de Na!.
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(a)

Fotomultiplicadoras

com cristais de Nal

Trajetória dos
·fótons

(b)

Cristais

Pontos de
aniauilacão

Fotomultiplicadoras

Blindagem

Blindagem

(c)

Trajetória dos fótons
de aniquilação

Detector

Figura 3.7 - Configuração de câmaras PET de cristais múltiplos: (a) sistema hexagonal;

(b) sistema de anel; (c) vista lateral de ambos os sistemas.
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Tabela 3.2 - Propriedades fisicas de alguns cintiladores inorgânicos.

Constante de Comprimento de onda de
Cintilador Densidade

decaimento (os) emissão (nm)

Na! 3,67 230 410

BGO 7,13 300 480

BaF2 4,89 0,7; 620 195; 220; 310

3.4.3 SPECT

Analogamente ao PET, o sistema SPECT calcula a concentração de

radionuclídeos introduzidos no corpo do paciente, por meio de dois ou mais detectores

que giram em tomo dele, criando dados tridimensionais que permitem a reconstrução da

imagem tomográfica. São utilizados emissores de radiação gama e os que decaem por

captura eletrônica; as energias dos fótons do SPECT são de cerca de 140 keV, mas

somente um fóton é emitido, o que inviabilÍza a utilização da técnica de coincidência,

utilizada na PET. A resolução final, da ordem de 7 mm, é um fator 3 ou 4 vezes pior que

na PET, e muito pior que na tomografia convencional e as imagens são limitadas pela

radiação de fundo. O custo de uma imagem SPECT é da ordem de US$ 700, enquanto o

de uma PET é da ordem de US$ 2000 [UFRGS, 2003b].

3.5 Aquisição de imagens

As imagens adquiridas podem ser estáticas (planas) ou dinâmicas: imagens

estáticas podem ser adquiridas em exames de tireóide, cintilografias ósseas e pesquisas

de corpo inteiro. Imagens dinâmicas são várias imagens obtidas em pequenos intervalos

de tempo, úteis para a obtenção do fluxo sangüíneo, dos ossos, dos rins, das vias

biliares, estudo do refluxo gastro-esofágico e do esvaziamento gástrico.

3.6 Processamento da imagem

As imagens adquiridas são processadas por um programa computacional que

processa os dados, reconstrói os locais dentro de corpo onde se originou cada pulso de

radiação e conta o número de pulsos por segundo que vem de cada ponto da imagem.

Isso ocorre porque as estruturas que tem maior concentração do radiofármaco injetado

emitem uma quantidade maior de radiação, significando que elas são mais ativas em
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termos de metabolismo cerebral ou circulação sangüínea. A imagem fornecida pelo

computador é semelhante a uma seção ou fatia; a fatia pode seguir uma orientação

horizontal (seção transversal) ou vertical (seção coronal).

O número de pulsos de radiação contados pelo computador em um intervalo fixo

de tempo é mostrado na tela de vídeo com um pontinho, cuja intensidade é mostrada em

tonalidades de cinza. O preto significa atividade nula (contagem zero), e o branco puro

significa o nível mais alto de contagem. A mesma imagem pode ser exibido em falsa

cor, que permite obter um contraste melhor das regiões "quentes". A escala de falsa cor

converte cada nível de cinza em um tom de cor em um arco-íris, sendo o vermelho

representando a contagem mais alta, depois vindo o amarelo, depois o verde, e assim

por diante. Azul, violeta e preto representam os níveis mais baixos de atividade.

Tomando diversas fatias ao mesmo tempo, um programa de computador especial

pode ser usado para fazer uma reconstrução tridimensional da imagem, seguindo uma

orientação perspectiva desejada pelo médico. Colocando essas diferentes visões como

quadros de um filme, o scanner pode mostrar isso como uma rotação animada [EPUB,

2003a; EPUB, 2003b].

3.7 Interferências

Muitos fatores podem afetar a qualidade das imagens em medicina nuclear, entre

eles a eficiência de detecção, distância da fonte ao detector, atenuação da radiação no

paciente, espalhamento da radiação, estatísticas de contagem, entre outras. Essas

limitações estão relacionadas com o sistema de cintilação, que não é capaz de produzir

imagens perfeitas da distribuição dos radionuclídeos. Entretanto, é possível minimizar

algumas incertezas através da aquisição de matrizes para corrigir parâmetros que

determinam o bom desempenho do sistema, entre eles: a resolução espacial, o contraste,

o ruído, e a ausência de distorções. Para esse fim, deve-se otimizar as condições do

exame, por exemplo, manter o paciente o mais próximo possível do detector, adquirir

imagens com estatística de contagem maior possível, ajustar adequadamente a janela do

detector, colimador e as matrizes de aquisição.

As gama-câmaras modernas apresentam vários sistemas de correções, mas estes

apresentam deterioração com o tempo, e apenas através de um rigoroso programa de

qualidade o operador será capaz de identificar possíveis alterações na imagem

[CASTRO JR. et aI., 2000].

54



CAPÍTULO 4

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

4.1 Procedimento para padronização do 201TI

Neste trabalho escolheu-se o 2ü1n para padronização por ser um radioisótopo

ainda não calibrado absolutamente no LNMRI e ser muito utilizado nos SMN. Para

realização deste trabalho o 2ü1Tl foi padronizado por 4 métodos distintos: contagem em

coincidência 4np-y, espectrometria gama (método relativo com curva de eficiência),

sistema com câmara de ionização IG12 e ativímetro. Os resultados foram comparados

com o objetivo de levantar os problemas inerentes ao sistema de medição de

espectrometria gama que utiliza o método pico-soma, que é o estudado dado neste

trabalho.

Um frasco contendo 1,20 mL de solução de cloreto de tálio com atividade de

185 MBq foi enviado pelo IPEN e recebida pelo LNMRI no dia 27 de maio de 2003. No

LNMRI, a solução foi diluída e dividida, de forma a criar os padrões radioativos a

serem medidos nos diversos sistemas de calibração.

Os dois principais métodos de produção do 2ü1Tl são os apresentados abaixo

[LAGOUTINE, 1982], sendo o segundo modo o utilizado pelo IPEN. Ambos geram o

2ü2Tl como uma possível impureza.

Ao analisar a amostra de 2ü1Tl por meio de técnicas de espectrometria gama

constatou-se a presença de 2ü2Tl (seção 5.1.4.1), fato que será levado em conta nos

cálculos.

O 2ü1Tl e o 2ü2Tl se desintegram unicamente por captura eletrônica para o 2ü1Hg e

202Hg, respectivamente, emitindo raios gama e raios X do mercúrio, conforme

apresentado na Tabela 4.1 [SCHÕTZIG, 1993].
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Tabela 4.1 - Probabilidades de emissão de raios X e raios gama do 2Ü1Tl e do 2ü2Tl.

201Tl 202Tl

Emissão
Energia Probabilidade Energia Probabilidade

(keV) (%) (keV) (%)

Raio X HG-L 11,10 0,40 11,10 0,284

26,34 0,000091 - -
Raiosy 30,60 0,00253 - -

32,19 0,00258 - -
. HG-Ka2 68,90 0,269 68,90 0,226

HG-Kal 70,82 0,46 70,82 0,384

Raios X . HG-Iq31 80,20 0,744 80,20 0,135

HG-Iq32 82,50 0,044 82,50 0,037

135,34 0,02565 - -

141,10 0,00006 - -

165,88 0,00155 - -

Raiosy 167,43 0,1000 - -

- - 439,56 0,914

- - 520,13 0,0059

- - 959,70 0,00069

4.1.1 Medidas na câmara de ionização

A solução fornecida pelo IPEN foi inicialmente dividida em três frascos e

completada com água destilada até a geometria desejada conforme mostra a Tabela 4.2.

As medidas apresentadas nesta Tabela foram realizadas no ativímetro CAPINTEC

CRC-15R.

As amostras medidas na câmara de ionização foram condicionadas em dois tipos

de ampolas: tipo LNMRI e tipo NIST. Ampolas tipo LNMRI são comerciais,

encontradas no mercado brasileiro; ampolas tipo NIST não são comerciais, foram

encomendadas pelo laboratório NIST (National Institute ofStandards and Technology),

a fim de realizar comparações laboratoriais internacionais. Ela é uma ampola padrão

utilizada somente pelos usuários do SIR (Sistema Internacional de Referência).
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Tabela 4.2 - Dados da solução de cloreto de tálio utilizada para padronização.

Recipiente Volume(mL) Datada Hora da Atividade
medição medição (MBq)

Ampola tipo NIST 2 mL (solução + diluente) 27/05/2003 16:20 76,2

Ampola tipo LNMRl 2 mL (solução + diluente) 27/05/2003 15:38 76,5

Frasco de penicilina 5 mL (solução + diluente) 27/05/2003 15:08 154,6

As amostras devem estar contidas nas ampolas com seu volume completado até

a altura de 2 cm. Como as ampolas não tem a mesma espessura, esta altura corresponde

a aproximadamente 3,5 g de solução para a ampola NIST e 2,7 g de solução para a

ampola LNMRI. Ambas as ampolas foram medidas na câmara de ionização do dia

27.05.2003 até o dia 23.06.03 a fim de acompanhar o decaimento do 201n e constatou

se a presença da impureza 202n, que superestimou o valor da meia-vida do 201Tl. Com

esse método, obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 4.3.

Tabela 4.3 - Meia-vida do 201 TI determinada por meio do gráfico in corrente x tempo.

Ampola Meia-vida (dias) Incerteza

Tipo NIST 3,76056 0,0989

TipoLNMRI 3,91343 0,1123

Vê-se que a presença do 202n superestima o valor da meia-vida do 201Tl. Sendo

este um dado experimental decorrente de medidas que geram várias incertezas, optou-se

utilizar outro tipo de levantamento a fim de minimizar as incertezas associadas ao

logaritmo neperiano. A partir das medições realizadas por meio do sistema de

espectrometria gama, detectou-se que a proporção de impureza de 202n no início das

contagens era de 0,29% em relação ao 20\Tl. Com esse método, obteve-se os resultados

apresentados na Tabela 4.4 onde vê-se que esses dados estão bem mais próximos do

valor considerado como verdadeiro para a atividade do 201 Tl. A Tabela 4.4 também

apresenta a meia-vida experimental do 202TL
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Tabela 4.4 - Meia-vida do 201Tl e 202Tl determinada por meio do gráfico corrente

líquida x tempo.

Meia-vida (dias)
Ampola

Este trabalho Schõtzig (1993)

zOlTI 20zTI 201TI zozTI

Tipo NIST 3,10469 ± 0,04873 12,72162 ± 0,10078 3,043 ± 0,003 12,35 ±0,17

TipoLNMRI 3,14971 ± 0,03900 12,35005 ± 0,00003 - -

4.1.2 Medidas no iodeto de sódio

o detector utilizado nesse trabalho é do tipo poço fabricado pela Harshaw; ele

está condicionado numa blindagem de chumbo construída no IRD e suas dimensões são

apresentadas na Figura 4.1. Este tipo de detector é muito utilizado quando é preciso

medir pequenas quantidades de material radioativo, urna vez que urna fonte puntiforme

colocada no centro e no fundo do poço é "vista" pelo detector com um ângulo sólido

próximo a 41t esfero-radianos. Experimentalmente, pequenas variações nas dimensões

da fonte e de seu posicionamento não afetam significativamente o resultado de

medições com este tipo de detector.

1"

lodeto de sódio

Fotomultiplicadora

5"

Figura 4.1 - Dimensões do detector utilizado; diâmetro e altura de 5" e poço de

diâmetro 1" e altura 2".
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4,21mn

Foram utilizados dois tipos de fontes neste detector: fontes puntiformes em PVC

(polivilina), chamadas de fontes sólidas e fontes puntiformes em filmes finos de VYNS

(copolímero cloreto de polivinila - acetato de polivinila), chamadas de fontes fmas. O

esquema das fontes sólidas é apresentado na Figura 4.2; com o auxílio de um

picnômetro foram depositadas gotas da solução de 201Tl sobre um filme de poliestireno

com espessura de 0,05 mm. Após a secagem as fontes foram cobertas com um filme,

também de poliestireno, com as mesmas características do utilizado para o depósito da

solução. O filme foi cortado na forma de uma circunferência de 8,75 mm de raio, a

partir do depósito da fonte, e colocado no centro de um suporte de PVC. As massas das

soluções foram pesadas pelo método diferencial [BERNARDES, 2002].

<l> 25,4 rum

<l>15,41m11

Cobertura
filme de poliestireno

Á V 50 5,0eSt'c;; ,~ ,';n CID> 'Um

Depó,ito da"'C..;;'<"W@ ~~2-311U11 "" ..•• " ••. ... <b 17,5 11U11 .

.15,4 mm

F·l. d l' . .. It (\l17 5 11unlllne e po lestrreno '
0,05 lllill

Suporte de PVC

Figura 4.2 - Esquema para preparação das fontes sólidas.

As fontes fmas são originalmente preparadas para utilização no sistema de

detecção 47t~-y; o filme de VYNS é aderido no suporte apresentado na Figura 4.3 e,

após a secagem, as fontes são cobertas com uma fina camada de ouro ("-' 20 nm). Da

mesma forma que para as fontes sólidas são depositadas gotas da solução de 201TI sobre

o filme. A fonte pode ou não ser selada com outro filme de VYNS.

59



30.0mm

O,lIllin

Suporte de aço inoxidável

Figura 4.3 - Esquema para preparação das fontes [mas.

A Figura 4.4 apresenta os posicionamentos das fontes finas e sólidas para

medição em espectrometria gama; a Figura 4.4a mostra uma fonte sólida dentro do poço

do detector encostada no cristal; esta geometria permite o emprego do método pico

soma. A Figura 4.4b apresenta a geometria utilizada para uma fonte fina (este tipo de

fonte não cabe dentro do poço) e a Figura 4.4c mostra uma fonte (fma ou sólida) a 15

cm do detector, que é a geometria utilizada para calibração do multi-canal e medidas de

impurezas.

Fonte

Fotomultiplicadora

(a) (b) (c)

Figura 4.4 - Posicionamento da fonte (a) encostada no cristal; (b) rente ao cristal; (c) a

15 cm do detector.

4.1.3 Medidas no detector de germânio hiper-puro (GeHP)

Tanto o sistema de medição do detector de GeHP quanto o iodeto de sódio

utilizam um analisador de altura de pulso para recolher o espectro a ser estudado; o

sojiware empregado é o programa de análise espectral Maestro Il que acompanha o
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instrumento. Para as faixas de atividade empregadas no LNMRI este programa tem se

mostrado adequado, embora existam programas diferentes para este propósito, variando

na forma e representação para radiação de fundo e nos limites estabelecidos para

representar a zona de influência do fotopico no espectro [DELGADO, 1996].

No LNMRI o detector de GeHP executa duas funções importantes: a checagem

dos padrões que são solicitados pelos usuários e a análise das impurezas radionuclídicas

nas soluções adquiridas. Para tal, o detector de GeHP tem sua curva de eficiência

elaborada a partir dos padrões disponíveis no LNMRI; com esta curva pode-se também

medir a atividade de uma fonte e quantificar as impurezas presentes. Na análise de

impurezas a fonte radioativa é posicionada a uma certa distância do detector a fim d~

evitar o empilhamento de pulsos quando a fonte é muito intensa e minimizar o efeito em

emissores multi-gama onde dois fótons provenientes do mesmo radionuclídeo interagem

ao mesmo tempo com o detector; a este fenômeno é dado o nome efeito-soma.

4.1.4 Método pico-soma

No método pico-soma aproveita-se o efeito-soma para realizar a medida da

atividade absoluta de uma fonte radioativa; este método foi inicialmente desenvolvido

para utilização em detectores de Na! (TI) tipo poço [BRINKMAN, 1963], onde a fonte é

colocada dentro do poço (Figura 4.4a), mas também se aplica a dados obtidos por meio

de detectores de GeHP, em determinadas condições (as duas radiações não devem

apresentar correlação angular entre elas). A Tabela 4.5 apresenta as somas prováveis

decorrentes das combinações das emissões radioativas para o 20\n e a Tabela 4.6 as
,. 202TIsomas provavels para o .

No caso do 2°\TI o método de padronização é semelhante ao desenvolvido por

Brinkman para o \231 [BRlNKMAN, 1977], e no caso do 202TI o método é semelhante ao

caso do 60Co [BRlNKMAN, 1963]. As equações utilizadas e uma explicação mais

detalhada do método pico-soma é apresentada no Anexo K.
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Tabela 4.5 - Sornas prováveis decorrentes das combinações das emissões de raios X

com raios X (coincidências XX) e raios gama com raios X (coincidências y-X) do 2ü1TI;

as emissões menos prováveis foram omitidas.

Coincidências Somas prováveis Energia (keV)

XXI 68,90 + 68,90 137,80

XX2 68,90 + 70,82 139,72

XX3 70,82 + 70,82 141,64

XX4 68,90 + 80,20 149,10

XX5 70,82 + 80,20 151,02
Raios X + Raios X

XX6 68,90 + 82,50 151,40

XX7 70,82 + 82,50 153,32

XX8 80,20 + 80,20 160,40

XX9 80,20 + 82,50 162,70

XXI0 82,50 + 82,50 165,00

yXl 135,34 + 68,90 204,24

yX2 135,34 + 70,82 206,16

yX3 135,34 + 80,20 215,54

yX4 135,34 + 82,50 217,84

Raios y + Raios X yX5 167,43 + 68,90 236,33

yX6 167,43 + 70,82 238,25

yX7 167,43 + 80,2 247,63

yX8 167,43 + 82,5 249,93

Tabela 4.6 - Somas prováveis decorrentes das combinações das emissões de raios gama

com raios X (coincidências y-X) do 2ü2Tl; as emissões menos prováveis foram omitidas.

Coincidências Somas prováveis Energia (keV)

yXl 439,56 + 68,90 510,38

yX2 439,56 + 70,82 519,76
Raios y + Raios X

yX3 439,56 + 80,20 522,06

yX4 439,56 + 82,5 589,03
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4.2 Avaliação das comparações

4.2.1 Metodologia

A medição da atividade da solução, contendo o radiofármaco de interesse, é feita

no SMN e no LNMRI. Os resultados são comparados e é feita uma avaliação de

desempenho do SMN, utilizando o valor do LNMRI como referência. O valor do

LNMRI é tomado por referência por ter sido padronizado por meio de um Sistema de

Medição Absoluto, isto é, comparado com as medições de diversos países através de

seus laboratórios nacionais. Dos radionuclídeos utilizados, o 1311está r~streado ao BIPM

(Bureau International des Poids et Mesures) e o 67Ga está rastreado ao NIST. Por outro

lado, o LNMRI tem esta denominação de laboratório nacional designada pelo

INMETRO.

4.2.2 Procedimento experimental

a) Medição da atividade

A solução é medida na Câmara de Ionização, tipo poço, modelo IG12, da

Centronic, do LNMRI, previamente calibrada com soluções radioativas de referência

padronizadas por sistemas absolutos de medição do LNMRI; este valor fornece o valor

de referência (Xref) da atividade.

b) Determinação das incertezas

Dos três valores obtidos de medições independentes no SMN, obtém-se o valor

médio X e a incerteza associada a ele. A incerteza total da medição é feita compondo

se quadraticamente as incertezas do Tipo A com as do Tipo B e é dada por

onde:

• S A incerteza tipo A: é o desvio padrão das três medições e se deve a natureza

aleatória no processo de medição;

• SB incerteza tipo B: é calculada quando os dados não são obtidos por meio de

medições sucessivas, e sim por um julgamento técnico sobre a variabilidade
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da grandeza, como, comportamento e propriedades do equipamento,

especificações do fabricante do ativímetro e última aferição do equipamento.

As incertezas dos valores de referência dependem do radionuclídeo a ser medido

e são obtidas compondo-se as incertezas das medições associadas à câmara de ionização

IG12. As incertezas utilizadas neste trabalho estão apresentadas na Tabela 4.7 e as

características dos recipientes utilizados nas comparações estão descritas na Tabela 4.8.

Tabela 4.7 - Incertezas combinadas dos valores de referência..

Radionuclídeo Incerteza (%)
67Ga 1,0

1231 1,6

'J'JmTc 0,7
2U1Tl 0,9

Tabela 4.8 - Características dos recipientes utilizados no ativímetro CAPINTEC CRC

15R.

Recipiente Capacidade Volume da amostra
(roL) radioativa (roL)

Frasco de penicilina (LNMRl) 20 5

Frasco de penicilina (IEN) 10 3

Seringa plástica 5 3

4.2.3 Avaliação de desempenho

Inicialmente, o desempenho dos SMN foi avaliado em função de dois

parâmetros: a Razão R, que permite associação à norma reguladora do Brasil [CNEN,

1996] e o Desvio Padrão Normalizado D, associado à exatidão metrológica [JARVIS,

1981; NATRELLA, 1963]. Porém, o Desvio Padrão Normalizado D não leva em

consideração as incertezas medidas nos SMN, e por isso foi substituído pelo Desvio

Normalizado E associado com a qualidade das medidas individuais dos SMN em

relação a um valor de referência [ABNT, 1999; BEISSNER, 2002; MARTÍNEZ et aI,
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2002], de acordo com recomendações do Intemational Committee for Radionuclide

Metrology (ICRM).

4.2.3.1 Razão R

A Razão, utilizada como parâmetro de avaliação do desempenho do SMN, é

obtida pelo quociente

X
R=

X rer

onde:

• X o valor médio obtido das n medições realizadas pelo SMN participante

corrigido para a data de referência através da expressão de correção do

decaimento;

• X rer valor designado pelo laboratório de referência (no caso, o LNMRI),

considerado como valor verdadeiro da atividade.

A Razão R classifica o desempenho dos SMN em conforme (à norma CNEN) e

não conforme, de acordo com os limites apresentados na Tabela 4.8. O desempenho do

SMN toma-se melhor à medida que o valor de R aproxima-se de um.

Tabela 4.8 - Limites adotados da Razão R.

Razão R Desempenho

O,90~R~1,10 Conforme a norma CNEN

O,90>R> 1,10 Não conforme a norma CNEN

4.2.3.2 Desvio Normalizado E

O Desvio Normalizado E, utilizado como parâmetro de avaliação do

desempenho analítico do SMN, é calculado pela expressão
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E= X-X ref

k~u 2 (X) + U 2 (X
ref

)

onde:

IEI< 1

• u(X) incerteza nas medidas dos SMN;

• u(X ref ) incerteza do valor de referência X ref ;

• k fator de abrangência.

Corno se está comparando resultados de SMN com um valor de referência de um

laboratório de metrologia padrão, utilizou-se k = 2 num nível de confiança de

aproximadamente 95% corno um critério adequado. Quanto mais próximo de zero o

valor de E, melhor o desempenho alcançado pelo SMN participante. O Desvio

Normalizado E permite classificar o desempenho dos SMN em satisfatório e

insatisfatório, conforme mostra a Tabela 4.9.

Tabela 4.9 - Limites adotados do Desvio Normalizado E.

Desvio normalizado E Desempenho

-1::;; E::;; 1 Satisfatório

-1> E > 1 Insatisfatório

Foram realizadas diversas rodadas de comparações no Estado do Rio de Janeiro

e duas rodadas na Região Centro-Oeste; devido a questões logísticas, o procedimento

difere para cada localidade. Assim, o procedimento no Estado do Rio de Janeiro difere

do utilizado na Região Centro-Oeste.

4.3 Comparações no Estado do Rio de Janeiro

A medição da atividade foi realizada em dois estágios, no LNMRI e no SMN.

Os dados registrados no SMN são levados ao LNMRI e comparados com os valores de

referência através da avaliação de desempenho descrita na seção 4.1.
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Procedimentos no LMNRI:

a) Envio da solução contendo o radiofármaco de interesse ao LNMRI pelo IPEN ou

pelo IEN no frasco de penicilina com volume de 5 mL ou na seringa plástica de

volume igual a 3 mL;

b) se o volume da solução for menor que o desejado, completar com água destilada

para ajustar à geometria do ativímetro fabricado pela Capintec, modelo CRC-15R;

c) medição da amostra no ativímetro Capintec CRC-15R, para obter o valor de

referência. O medidor foi previamente calibrado com uma solução de 67Ga

padronizada pelo NIST e confIrmada por uma Câmara de Ionização, tipo poço,

modelo IG12, da Centronic.

Procedimentos no SMN:

a) anotar a data da medição, o fabricante e o modelo do ativímetro;

b) medir a radiação de fundo do ativímetro antes da solução;

c) medir a solução três vezes, anotando a hora e o minuto;

d) medir a radiação de fundo do ativímetro após a solução;

e) anotar os dados da última calibração do atívímetro.

4.3.1 Comparações de 67Ga

o radionuclídeo escolhido para a primeira rodada de comparação regional foi o

67Ga que, por possuir uma meia-vida de 3,2612 ± 0,0006 d [SCHOTZIG, 1993]

possibilitou a medição por vários dias. Para estas comparações contou-se com a

colaboração do IPEN, que nos forneceu as amostras.

Ao todo foram realizadas três rodadas de comparações com este radiofármaco,

com a participação de SMN da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro. No

Anexo D estão listados os participantes da primeira rodada e no Anexo E os

participantes da segunda e terceira rodadas, com os respectivos modelos de medidores

de atividade.

4.3.2 Comparações de 1231

Para esta comparação contou-se com a colaboração do IEN, que produz 1231 no

ciclotron desde 1998.
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Foram realizadas três rodadas de comparação com o 1231; o Anexo F lista os

participantes da primeira rodada e o Anexo G os participantes da segunda e terceira

rodada, com os respectivos medidores de atividade.

A meia-vida utilizada foi de 13,21 ± 0,03 horas [LAGOUTINE, 1982].

4.3.3 Comparações de 99mTc

Para esta comparação contou-se com a colaboração de um dos SMN

participante que nos forneceu a amostra de 99mTc; a meia-vida utilizada foi de 6,007

horas ± 0,012 horas [COURSOL, 1982].

Neste trabalho, foi realizada uma rodada de comparação com seringa, embora

tenham sido realizadas anteriormente duas rodadas regionais com frasco de penicilina

[IWAHARA, 2001]. Não foram detectadas impurezas na amostra ao ser analisada por

meio de espectrometria gama.

4.3.4 Comparação de 201TI

Para esta comparação contou-se com a colaboração de um dos SMN

participantes, que forneceu a amostra de 2ÜIrl. A meia-vida utilizada foi de 3,0408 ±

0,0042 d [LAGOUTINE, 1982]. Foi realizada uma rodada com este radiofármaco e os

participantes são apresentados no Anexo I.

4. 4 Comparações na Região Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste, a metodologia e o procedimento foram idênticos aos do

Rio de Janeiro, exceto que ambas as amostras foram fornecidas por um dos SMN

participante. A avaliação de desempenho foi realizada confonne descrito na seção 4.2.3.

O laboratório de referência é localizado em Brasília, no DIPLAN (Distrito do

Planalto Central), órgão subordinado à CNEN que possui um ativímetro testado e

qualificado por funcionários do LNMRI, garantindo sua rastreabilidade. Isto significa

que o valor medido no calibrador do DIPLAN será considerado como valor de

referência para as comparações realizadas na Região Centro-Oeste. Além disso, os

técnicos do DIPLAN foram treinados pelos funcionários do LNMRl. Para ativar este

ponto da rede foram realizadas duas comparações simultâneas, de 1311 e 99mTc, contando

com a participação de 18 SMN de toda a Região Centro-Oeste gerando 20 resultados. A
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Tabela 4.10 mostra a rastreabilidade do ativímetro do DIPLAN em relação aos

radionuclídeos 1311 e 99mTc na geometria de frasco de penicilina com volume de 5 mL de

solução e o Anexo J os participantes da rodada.

Tabela 4.10 - Rastreabilidade do ativímetro localizado no DIPLAN em relação ao

LNMRI.

1-131 Tc-99m

Equipamento
(frasco de 5 rnL) (frasco de 5 rnL)

A(MBq) Desvio
A (MBq)

Desvio
relativo (%) relativo (%)

Câmara de Ionização IG12 2,31 - 1324,6 -

Ativímetro CRC-15R (DIPLAN) 2,31 ° 1387,5 4,7

Ativímetro CRC-15R (LNMRI) 2,32 0,48 1383,8 4,5
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CAPÍTULO 5

RESULTADOS

Os resultados serão apresentados em três partes: a primeira compreende a

padronização do 2Ü1n, a segunda, as comparações realizadas no Estado do Rio de

Janeiro e a terceira, as comparações realizadas na região Centro-Oeste.

5.1 Padronização do 201TI

A Figura 5.1 apresenta o espectro obtido por meio do detector de NaI (Tl); neste

espectro, os seguintes picos são observados:

• 40 a 100 keV: picos devido aos raios X Ka e Kp formados na captura eletrônica e

na conversão interna K dos raios gama de 135 keV e 167 keV;

• 110 a 200keV: picos devido às coincidências XX e os fotopicos de 135 keVe 167

keV do 2DI Tl·,

• 200 a 300keV: picos devido às somas de raios gama e raios X do 2Ü1Tl;

• 400 a 500 keV: pico devido ao fotopico de 439,56 keV do 2Ü2Tl;

• 500 a 620 keV: picos devido às somas de raios gama e raios X do 2Ü2Tl.
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Figura 5.1 - Espectro da fonte de 2ÜI Tl obtido do detector NaI (Tl).
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Nota-se que este detector não possui reso lução para separação de picos. Assim,

optamos por usar o detector de germânio que apresenta um espectro como o apresentado

na Figura 5.2. Neste espectro os seguintes picos são observados:

• 70 a 90 keV: picos devido aos raios X Ka e Kp formados na captura eletrônica e na

conversão interna K dos raios gama de 135 keV e 167 keV;

• BOa 170 keV: picos devido às coincidências XX e os fotopicos de 135 keV e 167

keV do 20\Tl;

• 200 a 250 keV: picos devido às somas de raios gama e raios X do 20\Tl;

• 430 a 450 keV: pico devido ao fotopico de 439,56 keV do 202Tl;

• acima de 490 keV: picos devido às somas de raios gama e raios X do 202Tl.
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Figura 5.2 - Espectro da fonte de 20\Tl obtido do detector GeHP.

Está claro que este espectro possui muitos detalhes que não são possíveis de

serem observados no espectro do detector de iodeto de sódio, daí o detector de germânio

ter sido escolhido para realizar as análises. As áreas dos fotopicos foram analisadas de 3

maneiras diferentes, como mostra a Figura 5.3, a saber:

a) método pico-a-pico - cada fotopico do espectro foi analisado individualmente

(Figura 5.3a);

b) método dos bloquinhos - pequenos grupos de fotopicos foram analisados como um

único pico (Figura 5.3b);
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c) método dos blocões - grandes grupos de fotopicos foram analisados como um único

pico (Figura 5.3c).
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Figura 5.3 - Espectro mostrando os picos de coincidência yXl, yX2, yX3 e yX4 e os

diversos métodos de análise; (a) método pico-a-pico: cada pico é analisado

individualmente; (b) método dos bloquinhos: no exemplo, os picos yXl + yX2 formam

o primeiro bloquinho e yX3 + yX4 formam o segundo; (c) método dos blocões: os picos

yXl + yX2 + yX3 + yX4 formam um único blocão.

A Tabela 5.1 mostra como os fotopicos foram distribuídos entre os blocos. Não

foi possível concluir qual dos três métodos de análise é o mais adequado. A princípio

julgou-se que utilizando o método dos bloquinhos, conseguiríamos menores incertezas,

mas, ao avaliar os resultados tal hipótese não foi confIrmada. O que se sabe ao certo é
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que nenhum dos três métodos é adequado se utilizado isolado dos outros, ou seja, o

ideal seria uma composição de todos eles ao analisar o espectro.

Tabela 5.1 - Distribuição dos fotopicos entre os blocos para análise de suas áreas.

Pico a pico Bloquinhos Blocão

Ka2
Ka2 + Kal

Kal
Ka2 + Kal + Kpl + Kp2

Kpl
K(32 + Kpl

K/32

XXI eU1Tl)

XX2 e U1T1) XXI + XX2 + XX3

XX3 eUITl)

XX4 eUITl)
XXI + XX2 + XX3 +

XX5 eU1Tl)
XX4 + XX5 + XX6 +XX7 XX4 + XX5 + XX6 + XX7 + XX8

XX6 eUII1)
+ XX9 + XXIO

XX? e UIT1)

XX8 eUlTl)

XX9 (LUlTl) XX8 + XX9 + XXlO

XXIO eUITl)

yXI eOlT1)
yXI +yX2

yX2 eOlT1)
yXl + yX2 + yX3 + yX4

yX3 eUlT1)
yX3 + yX4

yX4 eUlTl)

yX5 eOlT1)
yX5 + yX6

yX6 eOlTl)
yX5 + yX6 + yX? + yX8

yX7 eOlTl)
yX7 + yX8

yX8 eOlTl)

yXl e U2T1)
yXI + yX2

yX2 e°Zrl)
yXl + yX2 + yX3 + yX4

yX3 e°Zrl)
yX3 +yX4

yX4 e°Zr1)
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A Tabela 5.2 apresenta os resultados das atividades do 20lTl e do 202TI

determinadas pelos 5 sistemas de medição disponíveis no LNMRI. A flutuação existente

nos resultados para o método pico-soma será estudada em trabalhos posteriores, assim

como os 3 métodos de análise (pico a pico, bloquinhos e blocão) a fim de saber qual é o

mais adequado; mesmo assim, os resultados são considerados bons.

Tabela 5.2 - Atividades por unidade de massa das fontes de 20l Tl e 202Tl determinadas

pelos diversos métodos de medição.

TI-201 TI-202

Sistema de medição Concentração de Incerteza tipo A Concentração de Incerteza tipo A

atividade (MBq/g) (MBq/g) atividade (MBq/g) (MBq/g)

Coincidência 41t~-y 41,30 0,60 --- ---
Pico-soma (fontes sólidas) 40,86 0,38 0,1002 0,0008

Pico-soma (fontes finas) --- --- 0,1108 0,0139

Espectrometria gama 41,51 0,60 0,0913 0,0009

Curiômetro CRC-15R 41,21 0,70 --- ---

Observa-se que as incertezas reportadas são maiores para as fontes finas porque

estas foram medidas por último, e sua atividade já se encontrava bem reduzida.

5.2 Comparações globais

A Tabela 5.3 apresenta uma visualização global dos resultados das comparações

realizadas no Brasil de 1998 até 2000 [IWAHARA, 2001] e a Tabela 5.4 apresenta os

resultados obtidos de 2001 a 2003 para este trabalho.

Nas comparações da Tabela 5.3 ainda era usado o Desvio Padrão Normalizado

D, um critério mais flexível que o Desvio Normalizado E, utilizado na Tabela 5.4.

Observa-se o aumento no número de SMN com resultados insatisfatórios a partir da

utilização deste segundo parâmetro. As geometrias de frasco e seringa foram escolhidas

por serem as utilizadas rotineiramente nos SMN.
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Tabela 5.3 - Resultados globais das comparações realizadas de 1998 a 2000.

Desvio Padrão

Ntda Ntde Geometria Razão R Normalizado
Ano Nnclideo Local rodada resultados

de D
medição Conforme Satisfatório

(%) (%)
1998

1311
Rio de 1 24 Frasco 62 54

2001 Janeiro 2 22 Frasco 73 68

1998
99mTc

Rio de 1 23 Frasco 78 73

2001 Janeiro 2 22 Frasco 86 73

2000 UII Brasil 1 59 Frasco 63 56

2001 wI Brasil 1 20 Frasco 70 70

Tabela 5.4 - Resultados globais das comparações realizadas de 2001 a 2003.

Razão R Desvio

Ano Nuclideo Ponto Ntda Ntde Geometria Normalizado E
da rede rodada resultados de medição Conforme Satisfatório

(%) (%)
2001 1 32 Frasco 59 31

2003 670a
Rio de 2 53 Frasco 68 25

2003 Janeiro 3 51 Seringa 71 20

1 9 Frasco 56 11

\231
Rio de 2 30 Frasco 60 60

2002
Janeiro 3 29 Seringa 3 O

2002 1311 Brasília 1 20 Frasco 55 15

Rio de
1 32 Seringa 72 31

Janeiro
2002 99mTc

Brasília 1 20 Frasco 60 55

2°\Tl
Rio de

2002 1 16 Seringa 56 25
Janeiro

A Figura 5.1 apresenta os resultados da Tabela 5.4 em relação à Razão R

discriminado por radionuclídeo e a Figura 5.2 apresenta os resultados em relação ao

Desvio Normalizado E.
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Figura 5.1 - Desempenho global dos SMNs em função da Razão R.

120

100
~c-o 80
.s::.
c:
(I) 60Q.

E
Q) 40
til

21
20

o
Ga-67 Ga-67 Ga-67 1-123 1-123 1-123 1-131 Tc-99m Tc-99m 11-201

Brasnia Brasnia

Radionuclídeo

[m Satisfatório 11 Insatisfatório I

Figura 5.2 - Desempenho global dos SMNs em função do Desvio Normalizado E.

Esta inversão de comportamento das colunas observadas nas Figuras 5.1 e 5.2 se

deve ao fato de que o Desvio Normalizado é um critério mais rigoroso que a Razão,

porque considera as incertezas reportadas pelos SMN e pelo LNMRI. Isto explica

porque os resultados obtidos para o Desvio Normalizado são sempre inferiores aos

obtidos para a Razão.
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Este trabalho também permite uma avaliação dos equipamentos utilizados nos

SMN. Para tal, adotou-se um sistema de ponderação utilizando as equações:

sendo

N j
W.=

I N
o

onde

• No

percentual ponderado;

percentual absoluto (número de instrumentos na classificação conforme

em determinada rodada);

número total de resultados obtidos em todas as rodadas para determinado

instrumento;

número de instrumentos que participou de medições de determinado

radionuclídeo em todas as rodadas.

Por exemplo, para a primeira rodada de 67Ga, tem-se a seguinte ponderação para

os instrumentos marca Vexcal:

No = 32 + 53 + 51 = 136

N. =3+7+7=17
I

17
w. =-=0,125

I 136

P i = 59 x 0,125 = 7,35

número de resultados obtidos nas três rodadas.

número de instrumentos da marca Vexcal que participou

das três rodadas.

peso ponderado para os instrumentos Vexcal nas

comparações de 67Ga.

Realizando estes cálculos para todos os radionuclídeos, obtém-se a avaliação

apresentada na Figura 5.3 referente à Razão R. Os equipamentos marca Alfa Nuclear,

Atomlab, Capintec são fabricados com câmaras de ionização e os equipamentos Nuclear

Chicago, Picker, Vexcal e Victoreen operam com detectores Geiger-Müller. Observa-se

uma maior concentração de bons resultados para os detectores marca Atomlab e

Capintec. Isto se deve ao fato que a câmara de ionização é um detector mais estável que
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o Geiger-Müller e é mais adequado para medição de fontes radioativas de baixa

atividade, como as encontradas na medicina nuclear.

As próximas seções apresentam os resultados individuais obtidos para cada

radionuclídeo.
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Figura 5.3 - Desempenho dos SMNs em relação aos instrumentos.

5.3 Comparações no Estado do Rio de Janeiro

5.3.1 Comparações de 67Ga

Foram realizadas três comparações de 67Ga sendo a primeira e a segunda com

frasco de penicilina e a terceira com seringa; estas duas últimas foram realizadas

simultaneamente. A geometria de seringa foi escolhida por ser a via pela qual o

radiofármaco é administrado.

A Tabela 5.5 apresenta os dados das comparações referentes ao número de

participantes e relatórios obtidos. Nota-se que esse número não é o mesmo porque, ou

alguns SMN possuíam mais de um medidor de atividade ou as medidas foram realizadas

tanto no modo "preset" quanto no modo "dial". A medição no modo "preset" é realizada

acionando a tecla do ativímetro referente ao radionuc1ídeo que se deseja medir; neste

modo de medição o fator de calibração está ajustado automaticamente. No modo "dial",
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deve-se ajustar manualmente o fator de calibração do radionuclídeo fornecido pelo

fabricante por meio de outro botão. Se o ativímetro estiver corretamente calibrado as

medições nos dois modos devem ser iguais respeitando as incertezas inerentes a cada

modo.

Tabela 5.5 - Números referentes às rodadas de comparação de 67Ga.

Rodada Recipiente Participantes Distribuição
Relatórios
~erados

19 - Rio de Janeiro

3 - Niterói

Frasco de 2 - Nova Iguaçu
Primeira 27 32

penicilina I - Duque de Caxias

1 - Petrópolis

·1 - Volta Redonda

25- Rio de Janeiro

Frasco de 2 - Niterói
Segunda 30 53

penicilina 2 - Nova Iguaçu

1- Duque de Caxias

23 - Rio de Janeiro

Seringa 2 - Niterói
Terceira 30 51

plástica 2 - Nova Iguaçu

1- Duque de Caxias

5.3.1.1 Análise das impurezas radionuclídicas

De acordo com as medidas realizadas no detector de gerrnânio Ortec, modelo

459, tipo n com 10% de eficiência relativa, constatou-se que nenhuma das amostras de

67Ga continha impurezas gama emissoras [SILVA, 2002].

5.3.1.2 Comparação regional piloto de 67Ga

Esta comparação foi realizada com frasco de penicilina e teve a participação de

27 SMN do Estado do Rio de Janeiro cujos resultados são apresentados na Tabela 5.6.

O Anexo D lista todos os SMNs participantes desta rodada.

79



Tabela 5.6 - Resultados da primeira rodada de comparação de 67Ga.

Código Medidor Razão R
Desvio Normalizado Incerteza na

E medição
A Capintec CRC-12 1,02 1,19 0,006

B Victoreen 34-061 1,22 4,58 0,176

C Vexcal 0,99 -0,27 0,197

D Capintec CRC-7 1,01 0,72 0,006

E Capintec CRC-7 1,02 0,78 0,006

F Atom1ab 100 1,01 0,26 0,029

G Atomlab 100 0,97 -1,26 O

H Victoreen 34-061 0,99 -0,31 0,160

I Victoreen CALIRAD 0,98 -0,37 0,180

J Capintec CRC-1 OBC 1,00 0,07 °
K Capintec CRC-l27R 1,01 0,61 °
L Victoreen CALIRAD 0,89 -2,37 0,165

M Victoreen 34-061 1,21 5,60 0,127

N Atomlab 100 0,97 -1,39 0,010

O Victoreen CALIRAD 1,19 4,83 0,132

P Victoreen CALIRAD 1,05 1,29 0,150

Q Victoreen RADICAL II 1,17 7,54 0,047

R Vexcal 0,42 -28,75 0,006

S Victoreen 34-061 1,04 1,04 0,112

T Victoreen 34-061 1,14 6,41 0,042

U Atom1ab 200 0,89 -5,71 0,006

V Victoreen 34-061 0,62 -7,51 0,137

W Capintec CRC-5 0,98 -1,13 °
X Victoreen 34-061 1,40 6,91 0,157

Y Victoreen CALIRAD 0,56 -7,34 0,166

Z Victoreen 34-061 1,18 7,81 0,035

AA Vexcal 0,96 -1,17 0,091

AB Capintec CRC-127R 1,00 -0,01 0,006

AC Capintec CRC-SR (Dia1) 0,94 -3,10 °
AD Capintec CRC-SR (Preset) 0,98 -0,36 0,035

AE Victoreen CALIRAD (Preset) 1,14 2,03 0,046

AF Victoreen (Dia1) 1,10 4,SO O,OOS
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o valor médio da Razão calculado da Tabela 5.6 é igual a 0,97 ± 0,25 (25%),

apesar de serem encontrados individualmente valores com desvios de até 50%. A

Tabela 5.6 e as próximas referentes a análise dos resultados (Tabelas 5.9, 5.12, 5.16,

5.19, 5.22, 5.25, 5.29, 5.31 e 5.34) mostram que equipamentos que utilizam detectores

Geiger-Müller tendem a apresentar incerteza mais significativas.

A Tabela 5.7 e a Figura 5.4apresentam os resultados da comparação de 67Ga em

relação à Razão R.

Tabela 5.7 - Razão R da primeira rodada de comparação de 67Ga.

Medidor
Número de

R <0,90
Dentro dos limites da norma da CNEN

R> 1,10
resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Atomlab 4 1 O 3 O O O

Capintee 9 O 1 2 6 O O

VexeaI 3 1 O 2 O O O

Vietoreen 16 3 O 2 1 2 8

Total 32 5 1 9 7 2 8

1.5 -,-----------------------------,

1.4

1.3

1.2

1.1
! !1 o +-.!.!..----ii~í__~..'--L-.. _r__il-.L-.--------__-----.-----I~_____i

.ãl· l' .]'! li li! .!
~ 0.9

0.8

0.7 Dentro de ± 10% ::: 59%

0.6

0.5

0.4

Fora de ± 10% ::: 41 %

32 resultados •

A B C o E F G H I J K L M N o P Q R S T U V W x Y Z AAABACADAEAF

SMN

Figura 5.4 - Desempenho dos S.NfN em relação à Razão R na primeira rodada de

comparação de 67Ga.
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Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN de ± 10% (CNEN,

1996], vê-se da Tabela 5.7 que:

a) dentre todos os resultados, 59% estão dentro e 41% estão fora;

b) marca Atornlab possui 75% dos medidores dentro e 25%fora dos limites;

c) todos os equipamentosmarca Capintec estão dentro dos limites;

d) já a marca Vexcal tem 67% dos resultados dentro e 33%fora;

e) dos medidores de marca Victoreen, 31% estão dentro e 69% estão fora.

A Tabela 5.8 apresenta os resultados da primeira rodada de comparação regional

de 67Ga em relação ao Desvio Normalizado E por tipo de medidor de atividade e a

Figura 5.5 apresenta estes resultados graficamente.

Tabela 5.8 - Desvio Normalizado E na primeira rodada de comparação de 67Ga.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E <-1 - 1 :s; E:s; 1 E>l

Atomlab 4 3 1 O

Capintec 9 2 6 1

Vexcal 3 2 1 O

Victoreen 16 3 2 11

Total 32 10 10 12

A Tabela 5.8 nos mostra que:

a) dentre todos os resultados, 31% são satisfatórios e 69% são insatisfatórios;

b) para a marca Atomlab 25% dos medidores são satisfatórios e 75% insatisfatórios;

c) a marca Capintec possui 67% dos medidores com resultados satisfatórios e 33%

insatisfatórios;

d) para a marca Vexcal 33% dos resultados são satisfatórios e 67% são insatisfatórios;

e) para a marca Victoreen 13% dos resultados são satisfatórios e 87% insatisfatórios.
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5.3.1.3 Segunda rodada de comparação de 67Ga

Esta rodada foi realizada com frasco de penicilina e os resultados globais são

apresentados na Tabela 5.9.

Tabela 5.9 - Resultados da segunda rodada de comparação de 67Ga com frasco de

penicilina.

Código Medidor Modo de Razão R
Desvio Normalizado Incerteza na

medição E medição

A Capintec CRC-12 Preset 1,02 0,77 °Dial 1,02 1,07 °
B Victoreen CALIRAD

Preset 1,20 5,41 0,107
Dial 1,20 3,29 0,056

C Vexca1 Preset 0,97 -1,04 0,020
Dial 0,98 -1,36 0,020

D Capintec CRC-7
Preset 1,01 1,10 O
Dial 1,02 0,68 °

E Capintec CRC-7
Preset 1,01 0,58 °Dial 1,01 0,60 °

F Atornlab 100 Preset 0,97 -1,48 °Dial 0,97 -1,48 °
G Atornlab 100 Preset 0,96 -2,13 0,010

Dia1 0,96 -2,05 O

H Victoreen 34-061 Preset 1,02 2,20 0,046
Dial 1,06 0,64 0,037
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Continuação da Tabela 5.9.

Código Medidor Modo de
Razão R

Desvio Normalizado Incerteza na
medição E medição

I Victoreen CAL/RAD Preset 1,04 2,10 0,047
Dial 1,05 1,15 0,029

J Capintec CRC-I0BC Preset 1,00 0,22 °K Capintec CRC-127R
Preset 1,00 0,42 °Dial 1,01 0,14 °

L Victoreen RADICAL II
Preset 0,91 -4,05 0,104
Dial 0,90 -1,52 0,025

M Victoreen CAL/RAD
Preset 1,16 6,92 0,049
Dial 1,14 4,80 0,011

N Atomlab 100 Preset 0,96 -2,17 0,006
Dial 0,95 -2,23 0,006

O Victoreen 34-061 Preset 1,18 2,48 0,125

R Vexcal
Preset 0,69 -6,38 0,015
Dial 0,85 -14,36 0,025

T Victoreen 34-061
Preset 1,11 5,08 0,075
Dial 1,13 2,52 0,028

U Atornlab 200 Preset 0,91 -4,53 0,001
Dial 0,91 -4,61 0,002

V Alfanuclear ACT-15P Dial 1,03 1,17 0,015

W Capintec CRC-5
Preset 0,99 0,11 °Dial 1,00 -0,41 °X Victoreen CAL/RAD Preset 1,07 1,87 0,056

Y Victoreen CAL/RAD Preset 0,55 -12,74 0,053

Z Victoreen CALIRAD Preset 1,15 5,31 0,050
Dial 1,13 4,49 0,025

AA Vexcal Preset 0,93 -2,51 0,032

AB Capintec CRC-127R
Preset 1,00 -0,34 °Dial 0,99 -0,19 °

AC Capintec CRC-15R
Preset 0,95 -2,19 °Dial 0,96 -2,30 0,006

AD Vexcal Preset 1,13 6,73 0,006
Dial 1,14 6,59 0,006

AG Victoreen RADICAL II Preset 1,17 7,19 0,092
Dial 1,20 3,22 0,035

AI Capintec Actividigit 2 Preset 0,99 -1,91 0,006
Dial 0,96 -0,53 °AJ Victoreen RADICAL II Preset 1,22 2,83 0,140

o valor médio da Razão calculado desta tabela é igual a 1,02 ± 0,12 (12%),

embora sejam encontrados valores com desvios de até 45%.

A Tabela 5.10 apresenta os resultados por tipo de medidor de atividade em

termos da Razão R e a Figura 5.6 apresenta os resultados graficamente; vê-se que 68%

dos resultados estão dentro dos limites da Norma CNEN.
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Tabela 5.10 - Razão R da segunda rodada de comparação de 67Ga.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R <0,90 R> 1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Alfanuclear 1 O O ° 1 O O

Atomlab 8 O O 8 O O O

Capintee 17 O O 7 3 7 O

VexeaI 7 2 1 2 O O 2

Vietoreen 20 1 2 O 2 3 12

Total 53 3 3 17 6 10 14

T

t

53 resultados

Dentro de ± 10% =68%

Fora de ± 10% =32%
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Figura 5.6 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na segunda rodada de

comparação de 67Ga.

Em termos dos limites requeridos pela Norma CNEN, a Tabela 5.10 mostra que:

a) dentre todos os resultados, 68% estão dentro e 32% estão fora;

b) os medidores Alfa Nuclear, Atornlab e Capintec possuem todos os resultados dentro

dos limites;

c) já a marca Vexcal tem 43% dos resultados dentro dos limites e 57%fora;
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d) dos medidores de marca Victoreen, 30% estão dentro e 70% estão fora;

Em termos do Desvio Normalizado E, os resultados são apresentados na Tabela

5.11 e na Figura 5.7.

Tabela 5.11 - Desvio Normalizado E da segunda rodada de comparação de 67Ga.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E ~ - 1 -1<E<1 E~1

Alfanuclear I O O 1

Atomlab 8 8 O O

Capintec 17 3 12 2

Vexcal 7 5 O 2

Victoreen 20 3 I 16

Total 53 19 13 21
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Figura 5.7 - Desvio Normalizado E na segunda rodada de comparação de 67Ga

A Tabela 5.11 mostra que:

a) globalmente, 25% dos medidores estão satisfatórios e 75% estão insatisfatórios;

b) todos os medidores marca Alfanuclear, Atomlab e Vexcal possuem resultados

insatisfatórios;

86



c) a marca Capintec possui 71% dos resultados satisfatórios e 29% insatisfatórios;

d) para a marca Victoreen, 5% dos resultados são satisfatórios e 95% insatisfatórios.

5.3.1.4 Terceira rodada de comparação de 67Ga

Esta rodada foi realizada com seringa e os resultados globais são apresentados

na Tabela 5.12. O valor médio da razão é de 1,00 ± 0,13 (13%), embora alguns Serviços

apresentem desvios de até 47% em relação à média.

Tabela 5.12 - Resultados da terceira rodada de comparação de 67Ga com seringa.

Modo de Desvio Normalizado Incerteza na
Código Medidor Razão R

medição E medição

Preset 1,03 1,35 °A Capintec CRC-12
Dial 1,03 1,61 0,006

Preset 1,24 3,97 0,136
B Victoreen CALIRAD

Dial 1,20 4,27 0,115

Preset 0,97 -1,15 0,023
C Vexcal

Dial 0,97 -1,17 0,035

Preset 1,03 1,84 0,006
D Capintec CRC-7

Dial 1,04 1,35 0,006

Preset 1,01 0,25 °E Capintec CRC-7
Dial 1,00 0,21 0,006

Preset 0,97 -1,63 0,006
F Atomlab 100

Dial 0,97 -1,73 °
Preset 0,95 -2,31 °G Atomlab 100
Dial 0,95 -2,33 °
Preset 1,07 4,51 0,069

H Victoreen 34-061
Dial 1,09 2,00 0,011

Preset 1,02 1,07 0,067
I Victoreen CALIRAD

Dial 1,02 0,62 0,026

J Capintec CRC-10BC Preset 1,02 1,24 °
Preset 0,83 -8,56 °K Capintec CRC-127R
Dial 0,83 -8,55 °
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Continuação da Tabela 5.12.

Modo de Desvio Normalizado Incerteza na
Código Medidor Razão R

medição E medição

Preset 1,17 2,63 0,021
M Victoreen CAL/RAD

Dial 1,15 7,72 0,133

Preset 0,96 -1,90 O
N Atomlab 100

Dial 0,96 -1,89 0,006

O Victoreen 34-061 Preset 1,21 5,13 0,092

Preset 0,66 -9,94 0,015
R Vexcal

Dial 0,80 -16,22 0,006

Preset 1,13 2,58 0,121
T Victoreen 34-061

Dial 1,11 1,75 0,155

Preset 0,90 -4,64 0,006
U Atomlab 200

Dial 0,90 -4,72 0,012

V Alfanuclear ACT-15P Dial 1,01 0,52 0,010

Preset 1,01 0,56 O
W Capintec CRC-5

Dial 1,00 -0,14 O

X Victoreen CAL/RAD Preset 1,09 1,65 0,056

y Victoreen CAL/RAD Preset 0,54 -21,63 0,020

Preset 1,17 6,84 0,108
Z Victoreen CALIRAD

Dial 1,14 3,60 0,013

AA Vexca1 Preset 0,92 -3,70 0,023

Preset 1,00 -0,15 O
AB Capintec CRC-127R

Dial 1,00 0,03 0,010

Preset 0,99 -1,18 0,006
AC Capintec CRC-15R

Dial 0,98 -0,72 0,010

Preset 1,07 3,52 0,010
AD Vexcal

Dia1 1,07 3,63 0,015

Preset 0,85 -6,31 0,045
AG Victoreen RADICAL II

Dial 0,87 -5,51 0,008

Preset 0,98 -1,94 O
AI Capintec Actividigit 2

Dial 0,96 -0,80 O

AI Victoreen RADICAL II Preset 1,25 10,48 0,035
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A Tabela 5.13 e a Figura 5.8 apresentam os resultados da comparação de 67Ga

com seringa em termos da Razão R.

Tabela 5.13 - Razão R da terceira rodada de comparação de 67Ga.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R <0,90 R> 1,10

resultados
0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Alfanuclear 1 O O O 1 O O

Atom1ab 8 O 2 6 O O O

Capintec 17 O 2 9 6 O O

Vexca1 7 2 1 2 O 2 O

Victoreen 18 3 O O 2 3 1Q

Total 51 5 5 17 9 5 10
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Figura 5.8 - Desempenho dos 8MN em relação à Razão R na terceira rodada de

comparação de 67Ga.

Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN, observa-se da Tabela

5.13 que:

a) globalmente, 71% dos instrumentos estão dentro e 29% estãofora dos limites;
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b) todos os medidores Alfanuclear, Atomlab e Capintec possuem resultados dentro dos

limites;

c) medidores Vexcal possui 71% dos resultados dentro e 29%fora dos limites;

d) dos medidores de marca Victoreen, 28% estão dentro e 72% estão fora.

A Tabela 5.14 e a Figura 5.9 apresentam os resultados da comparação de 670a

com seringa em termos do Desvio Normalizado E.

Tabela 5.14 - Desvio Normalizado E da terceira rodada de comparação de 670a.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E ::;;-1 -l<E<l E ~ 1

Alfanuc1ear 1 O 1 O

Atomlab 8 8 O O

Capintec 17 4 8 5

Vexcal 7 3 O 4

Victoreen 18 3 1 14

Total 51 18 10 23

2 3

---------,--25

---- 20:::Ro
"-'

z
:iE 15
(J')

Q)
"'C 10e
Q)

E 5-:::I
Z

o
-3 -2 -1 o

Des'Ào nonnalizado E

11 Satisfatório • Insatisfatório

Figura 5.9 - Desvio Normalizado E na terceira rodada de comparação de 670a
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Da Tabela 5.14 vê-se que:

a) de todos os resultados, 20% são satisfatórios e 80% insatisfatórios;

b) o medidor marca Alfanuclear está satisfatório;

c) todos os medidores marca Atomlab e Vexcal estão na classificação insatisfatório;

d) medidores Capintec têm 47% dos resultados satisfatórios e 53% insatisfatórios;

e) 6% dos resultados dos equipamentos Victoreen estão satisfatórios e 94%

insatisfatórios.

5.3.2 Comparações de 1231

Foram realizadas três comparações com 1231, sendo a primeira e a segunda com

frasco de penicilina e a terceira com seringa. A Tabela 5.15 apresenta os dados das

comparações referentes ao número de participantes e relatórios obtidos. Nota-se que a

primeira rodada contou com um número pequeno de participantes porque esta

comparação foi realizada apenas com os serviços que utilizam 1231 rotineiramente.

Tabela 5.15 - Números referentes às rodadas de comparação de 1231.

Rodada Recipiente Participantes Relatórios gerados

Primeira Frasco de penicilina 9 9

Segunda Frasco de penicilina 18 30

Terceira Seringa plástica 18 29

5.3.2.1 Análise das impurezas radionuclídicas

Para determinar a presença de impurezas na amostra de 1231 foram utilizadas

técnicas de espectrometria gama. O tempo total de contagem da amostra foi de 308.713

segundos (aproximadamente 3 dias e 14 horas) e o resultado é apresentado na Figura

5.10, que mostra a presença de 121Te (energia de 573,14 keV e Py = 80,3%) no espectro

gama da amostra de 1231.

Como a meia-vida do 121Te é de 19,32 ± 0,2 dias [SCHÓTZIG, 1993] e a do 1231

é 13,21 ± 0,03 horas [LAGOUTINE, 1982], no decorrer do tempo a quantidade de

impureza de 121Te em relação ao 1231 aumenta. No início das contagens a proporção era
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de 0,1%; após 164.357 segundos (aproximadamente 1 dia e 22 horas) era de 1,7% e, no

fIm das contagens a proporção era de 7,2% de l2lTe em relação ao 1231. Esses dados são

referentes à amostra utilizada na primeira rodada de comparação de 1231; nas rodadas

posteriores, apenas observamos a presença de 123Te, mas não foram realizadas as

contagens devido a problemas operacionais.
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Figura 5.10 - Espectro gama de 1231 mostrando a impureza de l2lTe.

5.3.2.2 Comparação regional piloto de 1231

Esta comparação foi realizada com frasco de penicilina e no Anexo F estão

listados os participantes da rodada; os resultados gerais são apresentados na Tabela

5.16; todas as medidas foram realizadas no modo preset. O número reduzido de SMN

nesta rodada se deve ao fato de que apenas participaram os que utilizam o 1231

rotineiramente.

o valor médio da Razão R calculado da Tabela 5.16 é igual a 1,05 ± 0,17

(16%), apesar de serem encontrados individualmente valores com desvios de até 25%.

A Tabela 5.17 e a Figura 5.11 apresentam os resultados em termos da Razão R.
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Tabela 5.16 - Resultados da primeira rodada de comparação de 1231.

Código Medidor Razão Desvio Incerteza na medição

B Victoreen CAL/RAD 1,31 9,19 0,153

C Vexcal 1,18 5,58 0,026

F Atornlab 100 0,85 - 4,62 0,003

G Atornlab 100 0,96 - 1,28 0,001

J Actividigit 2 0,95 - 1,51 0,006

K Capintec CRC-127R 1,01 0,39 0,006

L Victoreen RADICAL II 0,95 - 1,46 0,032

M Victoreen CALIRAD 1,28 '6,37 0,057

W Capintec CRC-5 0,93 - 2,07 0,006

Tabela S.17 - Razão da primeira rodada de comparação de 1231 por medidor de atividade.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R <0,90 R> 1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Atomlab 2 1 ° 1 ° ° O

Capintec 3 ° 1 1 1 ° °Vexcal 1 ° O O O O 1

Victoreen 3 ° 1 ° ° ° 2

Total 9 1 2 2 1 ° 3

De acordo com os limites requeridos pela Norma da CNEN, observa-se que:

a) dentre todos os resultados, 56% estão dentro e 44% estão fora;

b) a marca Atom1ab possui SO% dos medidores dentro dos limites;

c) todos os medidores Capintec estão dentro dos limites;

d) o único medidor Vexcal estáfora dos limites;

e) dos medidores de marca Victoreen, 33% estão dentro e 67% estã%ra.
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Figura 5.11 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na primeira rodada de

comparação de 1231.

A Tabela 5.18 e a Figura 5.12 apresentam os resultados da comparação em

termos do Desvio Normalizado E.

Tabela 5.18 - Desvio Normalizado E na primeira rodada de comparação de 1231.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E ~ - 1 -l<E<l E:2:1

Atomlab 2 2 O O

Capintec 3 2 1 O

Vexcal 1 O O 1

Victoreen 3 1 O 2

Total 9 5 1 3

Da Tabela 5.18, em termos dos limites requeridos pela Norma CNEN, vê-se que:

a) globalmente, 11% dos resultados são satisfatórios e 89% insatisfatórios;

b) todos os equipamentos marca Atomlab, Vexcal e Victoreen estão insatisfatórios;

c) a marca Capintec possui 33% dos resultados satisfatórios e 67% insatisfatórios.
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Figura 5.12 - Desvio Normalizado E na primeira rodada de comparação de 1231.

5.3.2.3 Segunda rodada de comparação de 1231

A segunda e terceira rodadas de comparações de 1231 foram realizadas

simultaneamente, logo os participantes são os mesmos e estão listados no Anexo G. A

segunda rodada foi realizada com frasco de penicilina. A Tabela 5.19 apresenta os

resultados discriminados por tipo de medidor. Desta tabela vê-se que o valor médio da

Razão R é igual a 1,05 ± 0,16 (16%) para a segunda rodada

A Tabela 5.20 e a Figura 5.13 apresentam os resultados da segunda rodada em

termos da Razão R; os resultados em termos do Desvio Normalizado E são apresentados

na Tabela 5.21 e na Figura 5.14.
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Tabela 5.19 - Resultados da segunda rodada de comparação de 1231.

Modo de Incerteza na
Código Medidor Razão Desvio

medição medição

A Capintec CRC-12 Preset 1,02 0,61 0,006

Dial 1,02 0,62 0,006

B Victoreen CALIRAD Dial 1,34 9,52 0,153

C Vexcal Dial 1,20 6,17 0,026

Preset 0,98 -0,31 °D Capintec CRC-7
Dial 0,99 -0,50 °

E Preset 0,95 -1,38 O
Capintec CRC-7

Dial 0,96 -1,46 °
F Atornlab 100 Dia1 0,87 -4,06 0,007

Preset 0,98 -4,66 0,002
G Atornlab 100

Dial 0,85 -0,53 0,001

Preset 0,97 -0,74 °J Capintec CRC-10BC
Dial 0,98 -0,80 0,006

Preset 1,06 1,45 0,001
K Capintec CRC-127R

Dial 1,05 1,71 °
L Victoreen RADICAL II Dial 0,99 -0,36 0,006

M Victoreen CALIRAD Dial 1,33 10,23 0,009

Preset 0,84 -5,02 0,001
U Atornlab 200

Dial 0,84 -4,89 °
Preset 0,97 -1,01 °W Capintec CRC-5
Dia1 0,97 -1,07 °

X Victoreen CAL/RAD Dial 1,50 15,78 0,011

Z Victoreen CALIRAD Dial 1,29 9,07 0,019

Preset 0,97 -0,85 °AB Capintec CRC-12
Dial 0,97 -0,96 °
Preset 1,01 -0,83 0,006

AC Capintec CRC-15R
Dial 0,97 0,30 °

AD Vexcal Dial 1,17 5,37 0,006

AE Victoreen CALIRAD Dial 1,26 8,21 0,040

AG Victoreen RADICAL II Dial 1,24 7,09 0,037
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30 resultados

Dentro de ± 10% =60%

Fora de ± 10% =40%

Tabela 5.20 - Razão R da segunda rodada de comparação de 1231.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R <0,90 R> 1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Atomlab 5 4 O 1 O O O

Capintec 16 O O 11 4 1 O

Vexcal 2 O O O O O 2

Victoreen 7 O O O O O 2

Total 30 4 O 13 4 1 8

Em termos dos limites estabelecidos pela Norma da CNEN, a Tabela 5.20 nos

mostra que:

a) dentre todos os resultados, 60% estão dentro e 40%.estãofora;

b) para a marca Atornlab, 80% estão fora dos limites e 20% estão dentro;

c) todos os medidores marca Capintec estão dentro dos limites;

d) nenhum equipamento marca Vexcal está dentro dos limites;

e) dos medidores marca Victoreen, 86% estão dentro e 14% estão fora.

1.55~----------------------

1.50

1.45

1.40

1.35

1.30

1.25

,g 1.20

~ 1.15

1.10

1.05 ! !
1.00 -1---c!~!------.ii---....---~....,,-----a--------~.-----C

!!, '" !0.95 !
090

0.85

0.80 -1---c.,.-,--,---,-,----r-,---,-,----r---.----,-.----,-----,-,-,-,---.-,-,-,---.---,--,----,---.---,-...,-1
A A B C o D E E F G G J J K K M U U W W x Z MMACACADAEAG

SMN

Figura 5.13 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na segunda rodada de

comparação de 1231.
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Tabela 5.21 - Desvio Normalizado E da segunda rodada de comparação de 1231.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E::; - 1 -l<E<l E 2': 1

Atomlab 5 4 1 O

Capintec 16 4 10 2

Vexcal 2 O O 2

Victoreen 7 O 1 6

Total 30 8 12 10

Vê-se da Tabela 5.21 que:

a) globalmente, 60% dos resultados estão satisfatórios;

b) 20% dos resultados dos equipamentos Atomlab estão satisfatórios;

c) medidores Capintec têm 62% dos resultados satisfatórios;

d) todos os equipamentos marca Vexcal estão insatisfatórios;

e) por último, a marca Victoreen possui 14% dos resultados satisfatórios.
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Figura 5.14 - Desvio Normalizado E na segunda rodada de comparação de 1231.

5.3.2.4 Terceira rodada de comparação de 1231

Esta comparação foi realizada com seringa e os resultados globais são

apresentados na Tabela 5.22.
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Tabela 5.22 - Resultados da terceira rodada de comparação de 1231.

Modo de Incerteza
Código Medidor Razão Desvio

medição na medição

A Preset 1,40 12,36 0,006
Capintec CRC-12

Dial 1,40 12,36 °
B Victoreen CALIRAD Dial 1,35 9,92 0,121

C Vexcal Dial 1,56 17,25 0,021

Preset 1,39 12,50 0,006
D Capintec CRC-7

Dial 1,40 12,21 °
E Preset 1,31 9,80 O

Capintec CRC-7
Dial 1,31 9,69 0,006

F Atornlab 100 Dial 1,15 4,58 O

Preset 1,32 4,53 °G Atornlab 100
Dial 1,14 10,05 O

Preset 1,35 10,88 0,010
J Capintec CRC-I0BC

Dial 1,35 10,89 0,006

Preset 1,14 4,10 °K Capintec CRC-127R
Dial 1,13 4,38 °

M Victoreen CALIRAD Dial 1,33 6,11 0,032

Preset 1,20 6,08 0,002
U Atornlab 200

Dial 1,20 9,76 0,002

Preset 1,31 9,63 0,006
W Capintec CRC-5

Dial 1,31 16,31 °
X Victoreen CALIRAD Dial 1,52 8,13 0,030

Z Victoreen CALIRAD Dial 1,26 11,08 0,015

Preset 1,35 10,99 O
AB Capintec CRC-l2

Dial 1,36 13,75 O

Preset 1,44 12,22 O
AC Capintec CRC-15R

Dial 1,39 15,21 0,006

AD Vexcal Dial 1,50 8,47 0,052

AE Victoreen CALIRAD Dial 1,33 -2,08 0,180

AG Victoreen RADICAL II Dial 0,93 12,36 0,037
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o valor médio da razão calculado desta tabela é de 1,32 ± 0,15 (11%) o que

demonstra uma tendência dos SMN a superestimar o valor verdadeiro da atividade nas

medições do 1231 com seringa. A Tabela 5.23 e a Figura 5.15 apresentam os resultados

da rodada em termos da Razão R e a Tabela 5.24 e a Figura 5.16 apresentam os

resultados em termos do Desvio Normalizado E.

Tabela 5.23 - Razão R da terceira rodada de comparação do 1231.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R < 0,90 R> 1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Atomlab 5 O O O O O 5

Capintec 16 O O O O O 16

Vexcal 2 O O O O O 2

Victoreen 6 ° 1 O O O 5

Total 29 O 1 O O O 28
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Figura 5.15 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na terceira rodada de

- d 1231comparaçao e .
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Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN, observa-se da Tabela

5.23 que:

a) globalmente, apenas 3% dos resultados estão dentro e 97% estão fora;

b) dos medidores de marca Victoreen, 17% estão dentro e 83% estão fora;

c) as demais marcas possuem 100% dos resultadosfora dos limites.

A Tabela 5.24 apresenta os resultados desta rodada em relação ao Desvio

Normalizado E e a Figura 5.16 apresenta os resultados em relação ao Desvio

Normalizado E.

Tabela 5.24 - Desvio Normalizado E na terceira rodada de comparação de 1231.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E s; - 1 -l<E<l E::::: 1

Atomlab 5 O O 5

Capintec 16 O O 16

Vexcal 2 O O 2

Victoreen 6 1 O 5

Total 29 1 O 28
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Figura 5.16 - Desvio Normalizado E na terceira rodada de comparação de 1231.

Vê-se que 100% dos resultados estão insatisfatórios. O mau desempenho dos

SMN nesta rodada mostra que se deve tomar um cuidado especial nas medições
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realizadas com serrnga utilizando o 1231, devido, principalmente, a dois motivos:

primeiro, sua meia-vida muito baixa, o que dificulta as medições e, segundo, a grande

quantidade de raios X presentes no seu esquema de decaimento; esses raios X têm alta

absorção no recipiente, o que causa interferência nos resultados das medições.

5.3.3 Comparação de 99mTc com seringa

No Anexo H estão listados os participantes da primeira rodada de comparação

regional de 99mTc com seringa. Participaram da rodada 22 SMN do Estado do Rio de

Janeiro da rede pública e privada, sendo 18 da cidade do Rio de Janeiro, 2 de Niterói e 2

de Nova Iguaçu, gerando 32 relatórios.

Os resultados desta rodada são apresentados na Tabela 5.25; o valor médio da

razão é igual a 0,99 ± 0,10 (10%), apesar de serem encontrados individualmente valores

com desvios de até 47% em relação à média.

Não foram detectadas impurezas na amostra ao ser analisada por meio de

espectrometria gama.
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Tabela 5.25 - Resultados da rodada de comparação regional de 99mTc com seringa.

Código Medidor Modo de medição Razão Desvio Incerteza na
medição

A Capintec CRC-12 Preset 1,11 7,31 0,058

B Victoreen 34-061 Preset 1,14 3,52 0,674

D Capintec CRC-7 Preset 0,98 -1,20 O

F Atomlab 100 Preset 0,97 -2,34 0,006

G Atomlab 100 Preset 0,95 -3,82 0,010

H Victoreen 34-061 Preset (com suporte) 1,01 0,36 0,055

Preset (sem suporte) 0,99 -0,31 0,,042

Victoreen CALIRAD Preset (com suporte) 0,98 -0,68 0,055
I

Preset (sem suporte) 1,12 3,73 0,046

J Capintec CRC-I0BC Preset 0,95 -0,72 0,115

K Capintec CRC-127R Preset 0,66 -24,22 °
L Victoreen CALIRAD Preset (com suporte) 0,92 -4,98 0,015

Preset (sem suporte) 1,49 13,40 0,055

M Victoreen CALIRAD Preset 1,12 2,19 0,086

N Atomlab 100 Preset 0,93 -4,94 0,137

R Vexcal Preset 0,97 -1,71 0,035

Preset 1,12 3,18 0,085
T Victoreen 34-061

Dial 1,04 0,43 0,208

U Atomlab 200 Preset 0,92 -5,55 0,006

V Alfanuclear ACT-15P Preset 0,98 -1,61 0,008

Preset 0,99 -0,96 °W Capintec CRC-5
Dial 1,00 0,25 0,006

y Victoreen CALIRAD Preset 1,09 1,65 0,137

Z Victoreen CALIRAD Preset 1,05 3,75 0,042

AA Vexcal Preset 0,88 -5,63 0,289

AB Capintec CRC-127R Preset 0,99 -0,50 O

Preset 0,98 -0,47 0,058
AC Capintec CRC-15R

Dial 0,98 -1,48 O

Victoreen RADICAL II
Preset (sem suporte) 1,15 10,93 0,020

AG
Preset (com suporte) 0,93 -4,70 0,031

Dial (f= 1119) 0,96 -1,14 0,058
AHI Picker 632507

Dial (f= 1113) 1,01 0,17 0,058
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A Tabela 5.26 e a Figura 5.17 apresentam os resultados em relação à Razão R.

Tabela 5.26 - Razão R da primeira rodada regional de comparação de 99mTc.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R < 0,90 R>1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05al,10

Atomlab 4 O 2 2 O O O

Capintec 9 1 1 5 1 O 1

Picker 2 O O 1 1 O O

Vexcal 2 1 O 1 O O O

Victoreen 15 O 2 3 2 2 6

Total 32 2 5 12 4 2 7

Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN, observa-se que:

a) dentre todos os resultados, 72% estão dentro e 28% estão fora;

b) medidores da marca Atomlab e Picker possuem todos os resultados dentro;

c) para a marca Capintec, 78% estão dentro dos limites e 22% estão fora;

d) já a marca Vexcal tem 50% dos resultados dentro e 50% fora;

e) dos medidores de marca Victoreen, 60% estão dentro e 40% estão fora.

Dentro de ± 10% =72%

Fora dei 10% = 28%

•

32 resultados
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Figura 5.17 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na primeira rodada regional

d - d 99mTe comparaçao e c.
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A Tabela 5.27 e a Figura 5.18 apresentam os resultados da rodada em termos do

Desvio Normalizado E.

Tabela 5.27 - Desvio Normalizado E da primeira rodada de comparação de 99mTc.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E s - 1 -1<E<1 E~1

Atomlab 4 O 4 O

Capintec 9 5 1 3

Picker 2 1 1 O

Vexcal 2 O O 2

Victoreen 15 9 4 2

Total 32 15 10 7

Da Tabela 5.27 vê-se que:

a) globalmente, 31% dos resultados estão satisfatórios e 69% insatisfatórios;

b) 100% dos medidores Atorn1ab estão satisfatórios;

c) equipamentos Capintec tem 11 % dos resultados satisfatórios e 89% insatisfatórios;

d) a marca Picker possui 50% dos resultados satisfatórios;

e) equipamentos Victoreen têm 27% dos resultados satisfatórios e 73% insatisfatórios;

f) todos os equipamentos marca Vexcal estão insatisfatórios.

25

- 20
;:,R
~
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:2
Cf)

10Q)
"'O

o
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Q)

E
.::J

OZ -3 -2 -1 O 2 3

Desvio normalizado E

li Satisfatório • Insatisfatório

Figura 5.18 - Desvio Normalizado E na primeira rodada de comparação de 99mTc.
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o resultado desta rodada é ligeiramente diferente dos outros porque as medidas

foram realizadas com e sem suporte de seringa. Foi observado durante o trabalho que

diversos SMN não utilizavam o suporte de seringa nas medições, o que gerou vários

erros nos resultados~ Devido a isto, esta rodada enfatizou o uso desta peça, fundamental

para um bom desempenho do SMN nas comparações.

Não foram detectadas impurezas na amostra de 99mIc utilizada neste trabalho,

mas deve-se ter atenção ao utilizá-lo, pois não é rara a ocorrência de 99mMo nessas

amostras [IWAHARA, 2001].

5.3.4 Comparação regional piloto de 20lTl

A participação do 201Tl nas comparações teve inícío neste trabalho. O recipiente

escolhido foi a seringa porque é a via pela qual o radiofármaco é administrado. No

Anexo I estão listados os participantes da primeira rodada de comparação de 20111 em

seringa. Esta comparação foi feita com seringa plástica e contou com a participação de 8

SMN, gerando 16 resultados. Novamente, foram convocados apenas os SMN que

'1' 20111"uh lzavam rotmerramente.

o valor de referência da atividade foi determinado pelo método de contagem em

coincidência 47tp-Y.

5.3.4.1 Análise das impurezas radionuclídicas

Ao analisar a amostra de 20111 por meio de técnicas de espectrometria gama

constatou-se a presença da impureza 2021 1, conforme mostra a Figura 5.19. Neste

espectro, observa-se a presença da impureza 202Tl (energia de 439,56 keV e Py =

91,4%); o tempo de contagem da amostra foi de 389.556 segundos (aproximadamente 4

dias e 12 horas).

Sendo a meia-vida do 2021 1de 12,35 ± 0,17 dias [SCHOIZIG, 1993] e a do 20111

de 3,0408 ± 0,0042 dias [LAGOUIINE, 1982], a proporção de impureza de 2021 1

aumenta em relação ao 201Tl conforme ocorre o decaimento. No início das contagens a

proporção era de 0,1%; após 198.347 segundos (aproximadamente 2 dias e 7 horas) era

de 1,3% e, no fim das contagens a proporção era de 1,8%.
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Figura 5.19 - Espectro gama de2ü \TI mostrando a impureza de 2ü2TL

5.3.4.2 Resultados

Os participantes desta rodada estão listados no Anexo I e os resultados gerais são

apresentados na Tabela 5.28.

Tabela 5.28 - Resultados da primeira rodada de comparação de 2Ü\Tl.

Código Medidor Modo de medição Razão Desvio
Incerteza na

medição
B Victoreen 34-061 Preset 0,90 -2,33 0,011
C Vexcal Preset 0,89 -5,65 0,001
D

Capintec CRC-7
Preset 1,04 2,22 °Dia1 1,04 2,22 °E Capintec CRC-7
Preset 1,01 0,81 0,001
Dial 1,01 0,69 °

G Atornlab-100
Preset 0,93 -3,67 0,001
Dial 0,94 -3,47 0,001

J Capintec CRC-1 OBC
Preset 1,04 2,16 0,001
Dial 1,06 3,27 0,001

K Capintec CRC-127R
Preset 0,81 -10,41 °Dial 0,81 -10,08 °U

Atornlab-200
Preset 0,89 -6,11 0,001
Dial 0,89 -6,00 0,001

AC Capintec CRC-15R
Preset 1,00 0,01 °Dial 1,00 -0,06 0,001
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o valor médio da Razão calculado da Tabela 5.28 é igual a 0,95 ± 0,08 (9%);

isto mostra que, em média, os SMN estão medindo corretamente o radiofármaco zOITI,

apesar de serem encontrados individualmente valores com desvios de até 15% em

relação à média. A Tabela 5.29 e a Figura 5.20 apresentam os resultados da rodada em

termos da Razão R.

Tabela 5.29 - Razão R da primeira rodada de comparação de zOIT!.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R <0,90 R> 1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Atomlab 4 2 2 O O O O

Capintec 10 2 O 2 5 1 O

Vexcal I I O O O O O

Victoreen 1 1 O O O O O

Total 16 6 2 2 5 I O

1.15 -.-------------------------,
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• • T T1.00 +- --J_'"---- +.~-+_.L-I
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0.80

Dentro de ± 10% = 56%

Fora de ± 10% =44%

16 resultados

B C D D E E G G J J K K U U AC AC

SMN

Figura 5.20 - Desempenho dos SMN em relação à Razão na primeira rodada de

~ d zOITIcomparaçao e .

Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN, vê-se que:

a) dentre todos os resultados, 56% estão dentro e 44% estão fora;
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b) a marca Atornlab possui 50% dos medidores dentro e 50%fora dos limites;

c) para a marca Capintec, 80% estão dentro dos limites e 20% estão fora;

d) os resultados dos medidores Vexcal e Victoreen estão insatisfatórios.

A Tabela 5.30 e a Figura 5.21 apresentam os resultados da rodada em termos do

Desvio Normalizado E.

Tabela 5.30 - Desvio Normalizado E para a comparação de 2Ü1n.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E ~ - 1 -1<E<1 E:2:1

Atomlab 4 4 O O

Capintec 10 2 4 4

Vexcal 1 1 O O

Victoreen 1 1 O O

Total 16 8 4 4

45
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a>
E 5
'::l

OZ
-3 -2 -1 O 2 3

Des'oAo normalizado E
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Figura 5.21 - Desvio Normalizado E na primeira rodada de comparação do 2üITl.

Da Tabela 5.30 vê-se que:

a) dentre todos os resultados, 25% estão satisfatórios e 75% estão insatisfatórios;

b) os medidores marca Atornlab, Vexcal e Victoreen têm resultados insatisfatórios;

c) a marca Capintec possui 40% dos resultados satisfatórios e 60% insatisfatórios.
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5.4 Comparações na Região Centro-Oeste

No Anexo J estão listados os participantes da comparação piloto de 1311 e 99mTc

na região Centro-Oeste. As rodadas foram realizadas com frasco de penicilina e, como

as comparações foram realizadas simultaneamente, os participantes são os mesmos.

5.4.1 Comparação de 1311

.Os resultados da rodada são apresentados na Tabela 5.31, discriminados por tipo

de medidor.

Tabela 5.31 - Resultado.s da comparação de 1311 na Região Centro-Oeste.

Modo de Incerteza na
Código Medidor Razão Desvio

medição medição

CO-OI Capintec CRC-7 Preset 1,00 0,44 0,001

Preset 0,99 5,36 0,003
CO-02 Capintec CRC-127R

Dial 1,06 -1,04 °
Preset 1,23 4,28 0,056

CO-03 Victoreen CAL/RAD
Dial 1,14 1,13 0,024

CO-04 Atomlab 100 Preset 1,11 4,13 0,011

CO-05 Mediac Nuclear Chicago Preset 1,07 5,54 °
CO-06 Victoreen CALIRAD Preset 1,20 1,78 0,050

CO-07 Victoreen RADICAL II Preset 1,94 10,27 0,017

CO-08 Capintec CRC-7 Preset 0,99 -0,85 0,001

CO-09 Atomlab 100 Preset 0,95 -4,44 0,001

CO-1O Victoreen CALIRAD Preset 1,00 0,00 0,001

CO-lI Victoreen 34-061 Preset 1,36 1,82 0,020

CO-12 Vexcal Preset 1,29 17,37 0,001

CO-13 Alfa Nuclear CD-40 Preset 1,13 1,29 0,010

CO-14 Atomlab 100 Preset 0,94 -4,85 0,010

CO-15 Victoreen CALIRAD Preset 0,94 -0,20 0,032

CO-16 Atomlab 100 Preset 0,96 -3,53 °
CO-17 Capintec CRC-7 Preset 1,01 1,22 °
CO-18 Capintec CRC-127R Preset 0,71 - 22,08 0,001
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o valor médio da Razão R para o 1311 calculado da Tabela 5.23 é igual a 1,11 ±

0,25 (22%), mas são encontrados valores individuais com desvios de até 75%. A Tabela

5.24 e a Figura 5.19 apresentam os resultados em termos da Razão R.

Conforme apresentado na Tabela 4.10 o ativímetro do DIPLAN é rastreado ao

LNMRI; assim, o valor de referência da atividade foi determinado da mesma forma que

para os outros radionuclídeos. Não foram feitas análises para determinação de

impurezas nas amostras devido a problemas operacionais.

Tabela 5.32 - Razão R da rodada de comparação de 1311 na Região Centro-Oeste.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R < 0,90 R> 1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Alfa Nuclear 1 O O O O O 1

Atomlab 4· O 2 1 O O 1

Capintec 6 1 O 2 2 1 O

Nuclear Chicago 1 O O O O 1 O

Vexcal 1 O O O O O 1

Victoreen 7 O 1 1 4 O 1

Total 20 1 2 6 1 2 8

Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN, tem-se que:

a) dentre todos os resultados, 55% estão dentro e 45% estão fora;

b) os medidores de marca Alfa Nuclear e Vexcal tem o resultado fora dos limites;

c) a marca Atomlab possui 75% dos medidores dentro dos limites e 25%fora;

d) a marca Capintec tem 83% dos equipamentos dentro dos limites e 17% fora;

e) o equipamento da marca Nuclear Chicago possui o resultado dentro dos limites;

f) dos medidores de marca Victoreen, 86% estão dentro e 14% estão fora.
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Figura5.22 - Desempenho dos SMN em relação à Razão na comparação do 1311.

A Tabela 5.33 e a Figura 5.23 apresentam os resultados da rodada em relação ao

Desvio Normalizado E.

Tabela 5.33 - Desvio Normalizado E da comparação de 1311 na Região Centro-Oeste.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E ~-1 -1<E<1 E~1

Alfa Nuclear 1 O O 1

Atomlab 4 3 O 1

Capintec 6 2 2 2

Nuclear Chicago 1 O O 1

Vexcal 1 O O 1

Victoreen 7 1 1 5

Total 20 6 3 11
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Da Tabela 5.33 vê-se que:

a) globalmente, 15% dos resultados são satisfatórios e 85% insatiifatórios;

b) os medidores de marca Alfa Nuclear, Atomlab, Nuclear Chicago e Vexcal possuem

todos os resultados insatisfatórios;

c) equipamentos Capintec tem 33% dos resultados satisfatórios e 67% insatisfatórios;

d) equipamentos Victoreen tem 14% dos resultados satisfatórios e 86% insatisfatórios.
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Desvio normalizado E

• Satisfatório • Insatisfatório

Figura 5.23 - Desvio Normalizado E na comparação de 1311 na Região Centro-Oeste.

Uma observação que já pode ser feita é que os resultados da comparação na

região Centro-Oeste são muito parecidos com os resultados do Rio de Janeiro; isto

mostra que aproximadamente metade dos Serviços de Medicina Nuclear do Brasil não

está medindo corretamente os radiofármacos em questão.

5.4.2 Comparação de 99mTc

Os resultados da rodada são apresentados na Tabela 5.34, discriminados por tipo

de medidor.

O valor médio da Razão R calculado desta tabela é igual a 1,01 ± 0,12 (12%),

apesar de serem encontrados valores individuais com desvios de até 35%.
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Tabela 5.34 - Resultados da comparação de 99mTc na Região Centro-Oeste.

Modo de Incerteza na
Código Medidor Razão Desvio

medição medição

CO-OI Capintec CRC-7 Preset 1,02 0,76 0,252

Preset 0,97 -1,89 °CO-02 Capintec CRC-127R
Dial 1,01 0,91 0,006

Preset 1,16 10,12 0,095
CO-03 Victoreen CAL/RAD

Dial 1,14 10,04 0,041

CO-04 Atomlab 100 Preset 0,87 -9,21 0,004

CO-05 Mediac Nuclear Chicago Preset 1,01 0,95 °
CO-06 Victoreen CAL/RAD Preset 1,10 3,40 0,188

CO-07 Victoreen RADICAL II Preset 1,02 0,85 0,114

CO-OS Capintec CRC-7 Preset 1,00 -0,18 0,010

CO-09 Atomlab 100 Preset 0,96 -1,50 0,lS0

CO-1O Victoreen CALIRAD Preset 1,02 1,47 0,023

CO-lI Victoreen 34-061 Preset 1,15 0,66 2,022

CO-12 Vexcal Preset 1,14 7,23 0,115

CO-13 Alfa Nuclear CD-40 Preset 0,95 -2,97 0,051

CO-14 Atomlab 100 Preset 0,87 -8,22 0,058

CO-15 Victoreen CALIRAD Preset 1,09 1,56 0,517

CO-16 Atomlab 100 Preset 0,65 -24,70 0,035

CO-17 Capintec CRC-7 Preset 1,01 0,98 0,058

CO-18 Capintec CRC-127R Preset 0,98 -37,55 °

A Tabela 5.35 e a Figura 5.24 apresentam os resultados da rodada em relação à

Razão R.
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Tabela 5.35 - Razão R da rodada de comparação de 99mTc na Região Centro-Oeste.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R < 0,90 R>1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Alfa Nuclear 1 O O 1 O O O

Atom1ab· 4 3 O 1 O O O

Capintec 6 O O 3 3 O O

Nuclear Chicago 1 O O O 1 O O

Vexca1 1 O O O O O 1

Victoreen 7 O O O 2 1 4

Total 20 3 O 5 6 1 5

Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN de ± 10%, vê-se que:

a) dentre todos os resultados, 60% estão dentro e 40% estão fora;

b) os medidores de marca Alfa Nuclear, Capintec e Nuclear Chicago possuem todos os

resultados dentro dos limites;

c) a marca Atomlab possui 25% dos medidores dentro dos limites e 75%fora;

d) o único medidor Vexcal tem o resultado fora dos limites;

e) dos medidores de marca Victoreen, 43% estão dentro dos limites e 57% estão fora

dos limites.
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Figura 5.24 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na comparação do 99mTc.
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A Tabela 5.36 e a Figura 5.25 apresentam os resultados da rodada em relação ao

Desvio Normalizado E.

Tabela 5.36 - Desvio Normalizado E na comparação de 99mTcna Região Centro-Oeste.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E::Ç - 1 -l<E<l E ~ 1

Alfa Nuclear 1 1 O O

Atomlab 4 4 O O

Capintec 6 2 4 O

Nuclear Chicago 1 O 1 O

Vexcal 1 O O I

ViCtoreen 7 O 2 5

Total 20 7 7 6

Da Tabela 5.36 vê-se que:

a) de todos os resultados, 55% estão satisfatórios e 45% insatisfatórios;

b) medidores marca Alfa Nuclear, Atornlab e Vexcal estão insatisfatórios;

c) a marca Capintec possui 67% dos resultados satisfatórios e 33% insatisfatórios;

d) o equipamento da marca Nuclear Chicago está satisfatório;

e) 29% dos medidores Victoreen têm resultados satisfatórios e 71% insatisfatórios.
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Figura 5.25 - Desvio Normalizado E na comparação do 99mTc na Região Centro-Oeste.
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5.5 Fator de correção nas comparações com seringa

Os resultados obtidos para geometria de seringa (volume de 5 mL contendo 3

mL de solução) nas comparações de 67Ga, 1231, 99mTc e 2ü1Tl mostram uma tendência

para obtenção de valores maiores que o esperado, porém próximos entre si. Uma

explicação para este fato é que o ativímetro (pelo menos da marca Capintec, que é a

utilizada no 1RD) é calibrado pelo fabricante com fontes padrões cujos radionuclídeos

estão dissolvidos numa substância resinosa contidas em frascos de plástico. Quando se

mede uma solução contida numa seringa de plástico de 5 mL, a leitura desse

equipamento deve ser multiplicada por um fator de correção. No caso do ativímetro

utilizado pelo IRD este valor é 0,782, mas cada SMN deve ter o seu fator determinado

individualmente. Este estudo já está sendo realizado pelo LNMRI.

Para minimizar estes erros sugerimos aos operadores dos SMN que não mais

.realizem medições com seringa; as soluções devem ser medidas no frasco de penicilina

e então transferidas para a seringa.

O manual do fabricante sugere a introdução de um fator de correção entre 10% e

20% nas medições com seringa. Aplicando a correção de ±10%, vemos que alguns

resultados migraram da faixa insatisfatória para satisfatória no caso do Desvio

Normalizado E. As Figuras 5.26, 5.27, 5.28 e 5.29 apresentam essa melhoria nos

resultados para o 67Ga, 1231, 99mTc e 2ü1Tl, respectivamente. Nestas figuras estão

representados apenas os SMN com resultados insatisfatórios.
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Figura 5.26 - Desvio Normalizado E dos SMN na comparação do 67Ga com seringa (a)

sem fator de correção (b) com fator de correção.
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A correção dos resultados apresentados na Figura 5.26 foi realizada somando ou

diminuindo 10% da atividade sobre a própria atividade. A alteração para mais ou menos

depende se o SMN superestimou ou subestimou o valor da atividade de referência. Da

Figura 5.26 (a) vemos que nenhum resultado é satisfatório mas, ao aplicar o fator de

correção para seringa sugerido pelo fabricante (Figura 5.26 (b)), 17% dos resultados

tomam-se satisfatórios. É importante lembrar que a correção utilizada neste trabalho foi

realizada grosseiramente, porque cada SMN deve possuir seu próprio fator de correção

para seringa, que depende do radiofármaco medido e do ativímetro utilizado.
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Figura 5.27 - Desvio Normalizado E dos SMN na comparação do 1231 com seringa (a)

sem fator de correção (b) com fator de correção.

Da Figura 5.27 (a) vemos que sem aplicar o fator de correção nenhum resultado

é satisfatório mas, ao aplicá-lo (Figura 5.27 (b)), 4% dos resultados passam para esta

classificação; a princípio este número pode parecer insignificante, mas lembramos que a

aproximação foi realizada grosseiramente. Para o 1231, utilizamos o fator de correção de

20% porque seu esquema de decaimento é composto de muitas linhas de raios X de

baixa energia, o que acarreta o aumento da absorção nas paredes do recipiente medido.
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Figura 5.28 - Desvio Nonnalizado E dos SMN na comparação do 99mTc com seringa (a)

sem fator de correção (b) com fator de correção.
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Figura 5.29 - Desvio Nonnalizado E dos SMN na comparação do 2ü1TI (a) sem fator de

correção (b) com fator de correção.

Nas Figuras 5.28 e 5.29 utilizamos o fator de correção de 10%; na Figura 5.28

vemos que ao aplicar o fator de correção para seringa, 40% dos resultados estão

satisfatórios. Da Figura 5.29 vemos que ao aplicar o fator de correção para seringa: 16%

dos resultados passam de insatisfatórios para satisfatórios.
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5.6 Resultados globais

A Figura 5.30 apresenta o desempenho global em relação à Razão para todos os

radionuclídeos em todas as rodadas, incluindo os resultados nacionais e regionais com

frasco de penicilina e seringa. Nota-se que o gráfico aproxima-se de uma distribuição de

Gauss, exceto pela última coluna, que contabiliza os resultados maiores que 1,20. Isso

ocorre devido às medições realizadas com seringa, que tendem a superestimar o valor de

referência.
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Figura 5.30 - Desempenho global em termos da Razão.

o radiofármaco 99mTc foi o que teve maior participação nas rodadas; devido a

isso foi possível realizar um acompanhamento do desempenho dos S'MN na medição de

99mTc e os resultados são apresentados na Figura 5.31. Nota-se que houve uma melhora

nos resultados da primeira para a segunda rodada e uma piora da segunda para a

terceira. Isto se deve ao fato que a terceira rodada foi realizada com seringa e as duas

primeiras com frasco de penicilina.
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Normalizado E.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os Serviços de Medicina Nuclear que realizam testes de controle de qualidade

rotineiramente foram os que obtiveram os melhores resultados. Os ativímetros que

utilizam a câmara de ionização em sua fabricação obtiveram um melhor desempenho

que aqueles que utilizam detectores Geiger-Müller. Isto se deve ao fato que este detector

é muito dependente do posicionamento da fonte e apresenta baixa repetitividade nas

medições, principalmente para atividades baixas (poucas dezenas de MBq), ou seja, não

realiza medidas com exatidão.

A Tabela 5.6 e as referentes a análise dos resultados (Tabelas 5.9, 5.12, 5.16,

5.19, 5.22, 5.25, 5.29, 5.31 e 5.34) mostram que equipamentos que utilizam detectores

Geiger-Müller tendem a apresentar incertezas maiores que os fabricados com câmara de

ionização, o que contribui para o seu baixo desempenho nas comparações.

Uma recomendação é que todos os SMN que utilizam equipamentos baseados

em detectores Geiger-Müller devem ser substituídos por detectores que utilizam

câmaras de ionização.

Os SMN que realizam calibrações rotineiramente foram os que obtiveram os

melhores resultados. Recomenda-se, então, um maior cuidado nos procedimentos de

trabalho, pois, em alguns casos, a má realização das medições foi o que gerou um mau

resultado. Aos Serviços cujos resultados estão fora dos limites de ± 10%, foi

recomendada uma recalibração do ativímetro e participações em novas rodadas de

comparação.

O baixo desempenho dos SMN nas medições realizadas com seringa deve-se a

dois fatores: primeiro, eles não utilizam a metodologia correta, ou seja, vários SMN não

faziam uso do suporte para seringa. Segundo, os S"MN não utilizam um fator de

correção nas medições com seringas. Nem todos os fabricantes de ativímetros fornecem

o fator de correção no manual do equipamento, mas, mesmo os SMN que possuem o

fator não o utilizam. Recomenda-se a realização de uma nova pesqUIsa para

determinação deste fator para cada radionuclídeo e equipamento.

Em relação às comparações do radiofármaco 1231 com serrnga, o baixo

desempenho se deve, além do citado no parágrafo acima, à alta absorção no recipiente

dos seus raios X.
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Destacando os resultados apresentados na Tabela 5.4, concluímos que o

desempenho nas comparações com 67Ga melhora mesmo na rodada realizada com

seringa, quando analisado em relação à Razão. Ao utilizar o Desvio Normalizado

aparentemente ocorre uma piora nos resultados com o decorrer das comparações, mas

isto se deve a dois fatores: primeiro, o Desvio Normalizado é um critério estatístico que

leva em consideração as incertezas reportadas pelos S.MN, daí é mais rigoroso que a

Razão. Segundo, o número de SMN que participou das comparações aumentou da

primeira para as duas últimas rodadas, gerando um aumento no número de resultados;

estes SMN que não participaram da primeira comparação são os responsáveis pelo

baixo desempenho porque ainda não haviam sido comparados e incorriam em erros que

os outros participantes já h~viam solucionado.

A inclusão do laboratório de Brasília na rede permitiu realizar medições em

todos os serviços de medicina nuclear na região Centro-Oeste, o que mostrou que os

resultados da comparação nesta região são muito parecidos com os resultados do Rio de

Janeiro; isto mostra que aproximadamente metade dos serviços de medicina nuclear do

Brasil não está medindo corretamente os radiofárrnacos em questão, daí a importância

da implementação da rede metrológica.

A implementação da rede de metrologia é viável, importante e exeqüível, o que

comprovam os resultados obtidos na região Centro-Oeste.

Os modelos citados neste trabalho não implicam uma recomendação, nem que

estes equipamentos são os melhores disponíveis para sua fmalidade, mas somente que

para estes radionuclídeos nestas rodadas obtiveram tais desempenhos.

Conclui-se que novas rodadas de comparação devem ser realizadas, não só com

novos radiofármacos, mas também com os mesmos que já vem sendo utilizados, e em

todo o território nacional a fim de melhorar o desempenho dos SMN nas comparações

para que aprimorem suas medições e, conseqüentemente, o atendimento aos pacientes.
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ANEXO A

CONTROLES FÍSICO-QUÍMICOS E BIOLÓGICOS DOS RADIOFÁRMACOS
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A.I Controles físico-químicos

A.l.I Inspeção visual

A aparência física de um radiofármaco é importante tanto no momento da

recepção do produto como antes de ser administrado. O profissional radiofarmacêutico

deverá estar familiarizado com a cor e estado físico dos diferentes radiofármacos.

Assim, numa solução verdadeira não deve-se detectar partículas visíveis a observação a

olho nu ou por meio de iluminação com lâmpada de tungstênio, sobre fundo branco e

preto.

A.1.2 Tamanho e número das partículas'

As suspensões coloidais (gelatinosas) ou preparações de agregados devem

possuir um determinado tamanho de partículas de acordo com o órgão que se deseja

estudar. O tamanho das partículas coloidais é determinado por filtração através de

membranas de diferentes diâmetros de porosidade e a porcentagem da radioatividade

retida por cada filtro é calculada. Este métódo não é aconselhável para partículas

menores de 0,05 micrâmetros.

A.l.3 Pureza química

A pureza química de um radiofármaco é a fração da massa total presente em

uma forma química desejada.

As impurezas químicas podem ser introduzidas inadvertidamente no

radiofármaco, antes, durante e depois da marcação, como por exemplo impurezas de

reativos, produtos de decomposição não radioativos e ruptura da estrutura química.

Fundamentalmente são importantes as impurezas que podem alterar o comportamento

físico-químico e/ou biológico do radiofármaco ou produzir efeitos tóxicos no paciente.

A determinação das impurezas químicas se realizam por colorimetria, testes de gota ou

análise por ativação.

A.l.4 pH

Todos os radiofármacos devem possuir uma concentração apropriada de íons de

hidrogênio, para sua estabilidade e integridade. O pH ideal de um radiofármaco para

administração endovenosa deve ser por volta de 7,4 (pH do sangue), podendo variar de

2 a 9, devido a alta capacidade reguladora do sangue.
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o pH de uma solução é universalmente medido com um eletrodo de vidro e um

medidor de pH. No caso de radiofármacos preparados no próprio hospital, adota-se o

método de avaliação colorimétrica com papel pH.

A.L5 Isotonicidade

Soluções que têm pressões osmóticas iguais são chamadas de isotônicas. No

caso de uma solução injetável deve-se considerar a isotonicidade em relação ao soro

sangüíneo, ou seja, uma solução isotônica deve ter a mesma concentração molecular que

o plasma do sangue.

Na maioria dos radiofármacos que se administram por via endovenosa, o volume

utilizado é tão pequeno que pode to~erar-se desvios importantes da isotonicidade, sem

que isso ocasione inconvenientes aos pacientes, dada a rápida diluição no sangue.

A.L6 Determinação da radioatividade

É a medida da radioatividade presente numa preparação. A análise se realiza

utilizando equipamentos de detecção selecionados ao tipo e energia da radiação emitida.

A radioatividade de um radiofármaco a ser administrado num paciente, representa a

dose. Seu cálculo depende do radiofármaco, propósito do estudo, características do

paciente e outros.

A.L7 Pureza radionuclídica

É definida como a razão da atividade de um radionuclídeo pela atividade total da

amostra, expressando-se em termos de porcentagem. Refere-se tanto a radioisótopos de

um mesmo elemento (1241 em preparações de 1231) como a radionuc1ídeos de elementos

diferentes C9Mo em soluções de 99mTc). Este parâmetro não é um fenômeno

estacionário porque depende dos períodos de decaimento das impurezas e do

radionuclídeo de interesse; geralmente, exige-se 99% de pureza radionuclídica no

momento de utilização do material radioativo.

A presença de impurezas radionuclídicas podem causar erros de doses,

incremento da radiação absorvida e/ou erro no diagnóstico.

A.L8 Pureza radioquímica

A pureza radioquímica pode ser defmida como a fração da radioatividade total

na forma química desejada presente no radiofármaco. Estas impurezas podem ser
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causadas por decomposição do radiofármaco por ação do solvente utilizado,

temperatura, luz, ou marcação de uma impureza com o mesmo radionuclídeo, como por

exemplo presença de 99mTc reduzido hidrolizado em complexos marcados com 99mTc.

Existem vários métodos analíticos para detectar e determinar as impurezas

radioquímicas. Podemos destacar, entre eles: precipitação, cromatografia, extração por

solvente; extração em fase sólida e destilação.

A impureza radioquímica é calculada em função da relação (em porcentagem) da

radioatividade do componente não desejado e a atividade total da amostra. Deve-se

tomar cuidado em descontar a radiação de fundo antes de calcular esta relação.

A.2 Controles biológicos.

A.2.1 Esterilidade

É a ausência de bactérias ou microorganismos num p~oduto radiofarmacêutico.

Todos os preparados a serem administrados em pacientes por via intravenosa ou

intratecal devem ser esterilizados usando métodos que dependem da característica do

produto, do solvente e outros aditivos. Os procedimentos de esterilização mais comuns

em radiofarmácia são o uso de calor úmido, calor seco, filtração e irradiação gama.

A.2.2 Apirogenicidade

Pirógenos são endotoxinas produto do metabolismo de microorganismo,mas

também existem compostos químicos que atuam como substâncias pirogênicas. Os

pirógenos são substâncias hipertermizantes, geralmente solúveis e termo-estáveis. Por

isso, esterilidade não garante apirogenicidade.

A fonte mais comum de pirógenos é a água, os produtos químicos e material de

vidro. Sua presença produz diversos sintomas como febre, calafrios, mal estar, dor nas

articulações, dor de cabeça, rubor, dilatação das pupilas e transpiração. As reações

pirogênicas se manifestam no paciente entre 30 minutos e 2 horas depois de sua

administração.

Os métodos usuais para a determinação de pirógenos são o método "in vivo" e o

teste de endotoxinas bacterianas.

A.2.3 Toxicidade

No projeto de um novo radiofármaco é necessário considerar o risco-benefício

que resulta da sua utilização em humanos. O risco deve ser considerado em termos de
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toxicidade, que tem por objetivo estabelecer um fator de seguridade e determinar qual

seria a reação no caso de overdose. Na radiofarmácia, o risco deve ser avaliado do ponto

de vista dos componentes químicos não radioativos da preparação, suas propriedades

físicas e a própria radiação. Devido às pequenas quantidades em que se administram os

radiofármacos, normalmente o efeito tóxico por composição química é desprezível.

O risco por radiação abarca efeitos genéticos e somáticos. A estimação da dose

absorvida num corpo inteiro ou órgão crítico é uma exigência para que seja autorizado o

uso de um novo produto.

A.2A Biodistribuição

O objetivo d~ste controle é avaliar a potencial utilidade em humanos a partir de

resultados em animais. Por isso, a escolha do modelo deve levar em conta as diferenças

anatômicas e funcionais de modo que se assemelhem ao máximo a situação clínica a

avaliar.

Nos estudos dé biodistribuição utilizam-se animais de laboratórios. A dose e

volume do produto que se deseja injetar depende do radiofármaco, do meio de

administração e da fmalidade do estudo.

Após a injeção do produto radioativo no animal e transcorrido o tempo

predeterminado, coloca-se o animal na gama-câmara e faz-se o estudo de forma similar

aos humanos (técnica não-invasiva) ou sacrifica os animais (técnica invasiva, usada

geralmente com ratos) para posteriormente extrair os órgãos de interesse, tendo o

cuidado de remover todos os tecidos adjacentes. Também pode-se proceder o estudo de

localização por técnicas de autoradiografia (a nível de corpo inteiro, órgãos ou

estruturas).

A.2.S Afinidade biológica

Alguns radiofármacos incluem marcação de anticorpos, que requerem controles

específicos que garantem sua imunoreatividade. O uso de preparações de anticorpos de

baixa imunoreatividade é inaceitável para muitas das aplicações "in vivo", já que a

fração não reativa é significativa, podendo constituir uma radiação de fundo não

específica na imagem e uma dose inespecífica nas aplicações terapêuticas.
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Adenoma. Tumor benigno.

Aeração. Ventilação.

Aerossol. Partículas menores que gases.

Aracnóide. Membrana serosa delgada e transparente que envolve o cérebro e a medula

espinhal.

Ateroma. Quisto sebáceo.

Atresia. Designa fenômenos relacionados com a falta de desenvolvimento, como dos gametas

feinininos ou óvulos dos animais superiores (atresia folicular) ou com a ausência de

desenvolvimento de órgãos cavitários ou orifícios naturais (atresia do esôfago, da aorta, do

.piloro, etc.).

Colecistite. Inflamação da vesícula biliar.

Embolia. Obstrução de um vaso por um coágulo ou outro material, formado em outro local da

corrente circulatória, e que migrou seguindo o fluxo sangüíneo.

Êmese. Ato de vomitar.

Epidídimo. Pequeno corpo situado na parte superior do testículo, e que é conduto formado pela

reúnião dos canais condutores de sêmen.

Estadiamento. Estudo clínico para saber o tamanho e a agressividade do tumor.

Estase. Parada ou demora acentuada no escoamento de um líqüido orgânico (sangue, urina,

leite, etc.). A estase venosa, passiva, verifica-se nos casos de insuficiência do coração direito

ou compressão venosa abdominal; ao nível do figado, traduz-se por aumento de volume e,

nos pulmões, por aparecimento de estertores nas bases, acompanhadas de falta de ar. Por

analogia, fala-se de estase intestinal nos casos de retenção da matéria fecal; a estase intestinal

traduz-se por excessivo ressecamento das fezes, que se tornam duras.

Gânglio. Nome dado a dilatações no trajeto dos vasos linfáticos, dilatações essas abundantes na

região do pescoço, axilas e virilhas.

Glomérulo. Pequeno ajuntamento de corpúsculos da mesma natureza.

Hemaugioma. Tumor com origem em vasos sangüíneos.

Higroscópico. Que tem tendência para absorver a umidade do ar.

Intratecal. Intra-raquidiano; situado no interior do canal raquidiano.

Isquemia. Deficiência de chegada de sangue a um determinado segmento do corpo.

Linfoma. Câncer dos gânglios.

Lipofilico. O que causa desintegração ou absorção de gorduras.

Líqüor. Líquido que existe nos ventrículos cerebrais e no canal raquidiano.

Melanoma. Câncer de pele e de mucosa, geralmente escurecido.

Metabólito. Substância intermediária, formada a partir de transformação química, antes da

finalização da cadeia de reações orgânicas metabólicas

Metástase. Processo de disseminação das células cancerosas pelo organismo.
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Neuroblasto. Célula embrionária precursora do neurônio.

Neuroblastoma. Tumor formado por neuroblastos, de grande malignidade, que ocorre em

crianças de pouca idade, que por origem embriológica, relaciona-se com anomalias da

glândula supra-renal e cadeias simpáticas.

Oncologia. Parte da medicina que estuda os tumores.

Paratireóide. Glândula de secreção interna situada ao lado da tireóide.

Parênquima. Tecido específico das vísceras e órgãos pulmonares.

Parenteral. Que existe ou se processa fora do tubo gastrointestinal.

Perfusão. Bombeamento de um líquido através de um órgão ou tecido, em fluxo lento ou

controlado.

Pielonefrite. Termo utilizado para designar os processos infecciosos do rim, sendo de natureza

bacteriana na maioria dos casos.

Quelato. Qualquer composto em que se forma um anel devido a um enlace coordenado entre

dois sítios de uma molécula: Por exemplo, metais pesados não podem ser metabolizados,

permanecem no organismo e exercem seus efeitos tóxicos através de sua combinação com

grupos reativos essenciais para as funções fisiológicas normais (ligantes). Os agentes

quelantes possuem a propriedade de formar complexos com metais pesados e evitar a ligação

dos cátions metálicos aos ligantes do organismo, minimizando e invertendo os efeitos

tóxicos e aumentando a excreção dos metais.

Um agente quelante ideal teria as seguintes propriedades: alta solubilidade em água;

resistência à degradação metabólica; capacidade de penetrar em pontos de armazenagem do

metal; pronta excreção do quelato; capacidade de manter sua atividade quelante no pH dos

líquidos do organismo; e a capacidade de formar complexos com metais que são menos

tóxicos do que o íon metálico livre.

Revascularização do miocárdio. Método cirúrgico destinado a aumentar o fluxo sangüíneo

para regiões do miocárdio onde o mesmo é deficiente devido a obstrução de sua artéria

coronária ocasionada por placas de ateroma. Para isso, pode-se utilizar a artéria mamária

interna ou um segmento de veia safena (ponte de safena).

Sarcoma. Tumor maligno de partes moles podendo ser localizado em todo o corpo.

Subaracnóideo. Espaço abaixo da membrana aracnóide.
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ANEXO C

PRINCIPAIS EXAMES REALIZADOS EM MEDICINA NUCLEAR

UTILIZANDO RADIOFÁRMACOS
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C.I Cardiologia

Cintilografia do miocárdio - avalia a presença de músculo miocárdico viável, músculo

"hibernante" ou necrose miocárdica.

Cintilografia sincronizada das câmaras cardíacas - estudo da função ventricular,

possibilitando uma avaliação fiel da fração de ejeção do ventrículo esquerdo e

análise da contratilidade miocárdica. Utilizado em pacientes cardíacos de

acompanhamento longo e no prognóstico cirúrgico de revascularização.

Estudos de perfusão do miocárdio - avalia a perfusão das paredes do ventrículo

esquerdo, as funções contrátil e cinética ventricular e calcula a fração de ejeção.

C.2 Endocrinologia

a) Cintilografia de Tireóide

Utiliza os radiofármacos 1311 ou 99mTc-pertecnetato para estudar a anatomia e

função da glândula tireóide ou nódulos tireoideanos. As medidas de captação do iodo

são realizadas 2 e 24 horas após a ingestão oral do traçador e as imagens são obtidas por

meio da gama-câmara. Para que não haja competição na captação tireoideana do

radiofármaco é realizado um preparo que consiste na restrição da ingestão ou utilização

de substâncias ricas em iodo, também sendo suspensas medicações que interfiram no

funcionamento da tireóide. O exame de cintilografia da tireóide tem diversas aplicações

clínicas, entre elas:

Bócio - A cintilografia é indicada na caracterização funcional e acompanhamento de

bócio uni- ou multinodular, tireoidite e bócio difuso.

Hipertireoidismo - As alterações morfo-funcionais da glândula são características para

diferentes causas de hipertireoidismo, como a doença de Plummer (nódulo

hipercaptante) ou de Graves (aumento das dimensões com hipercaptação difusa).

Nódulos - O método permite a caracterização funcional de nódulos (detectados por

palpação, ultra-sonografia ou pela própria cintilografia), sendo que a presença de
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nódulo único hipocaptante ("frio") corresponde a neoplasia maligna em 15 a 20%

dos casos.

Pós-operatório - O estudo cintilográfico permite a detecção e avaliação de

remanescente cirúrgico após tireoidectomia total ou parcial. Nos pacientes

submetidos a tiroidectomia total por carcinoma diferenciado, a presença de

metástases é rastreada através da cintilografia de corpo inteiro com 131I.

Terapêutica - Altas doses de 1311 são empregadas no tratamento de hipertireoidismo

(doença de Plurnrner, doença de Graves) ou de carcinoma de tireóide (ablação de

restos, tratamento de metástases). O efeito terapêutico se dá porque o 1311 induz

altas doses de radiação nos tecidos em que é concentrado, levando a destruição ou

interrupção da proliferação celular.

Tireóide ectópica - A cintilografia é utilizada no diagnóstico e localização da tireôide

ectópica, mais importante causa do hipotireoidismo congênito. Além disto pode ser

identificado extensão intratorácica da glândula em casos de bócio (bócio

mergulhante).

Tireoidite - A cintilografia é utilizada na avaliação e acompanhamento morfo

funcional da tireoidite, principalmente em sua forma crônica. Em casos de tireoidite

subaguda pode ser observada glândula hipocaptante associada ao nível normal ou

elevado de hormônios tireoideanos.

b) Pesquisa de corpo inteiro com 1311

Para que ocorra boa concentração de iodo nos tecidos de origem tireoideana é

necessária que após a cirurgia se suspenda a reposição hormonal por 4 a 6 semanas.

Além disto o paciente deve estar privado de outras fontes de iodo (alimentar, contrastes

iodados, cosméticos, anti-sépticos). As imagens são adquiridas de 24 a 48 após a

ingestão do radiofármaco. As indicações clínicas incluem: rastreamento de metástases e

detecção de restos tireoideanos em pacientes tireoidectomizados; pacientes com

metástases funcionantes ou com restos tireoideanos significativos e casos considerados

de risco, mesmo sem metástases comprovadas.
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c) Cintilografia da Paratireóide

Utiliza os radiofármacos 2ü1n, pertecnetato de 99mTc e 99mTc_MIBI para

diagnóstico de adenoma de paratireóide ou glândula ectópica. Esta localização e a

conseqüente redução do tempo cinírgico pode ser conseguida pela cintilografia com

sensibilidade de 70 a 90%. Não é necessário preparo para a realização desse exame e as

imagens são adquiridas após a administração endovenosa do radiofármaco. Quando

utilizado 99mTc_MIBI novas imagens são adquiridas após 2 ou3 horas.

As paratireóides aumentadas ou hiperfuncionantes apresentam maior captação

de 2ü1TI e de 99mTc_MIBI. Como o tálio é também captado pela tireóide, toma-se

necessária a subtração da imagem da tireóide (obtida após injeção de pertecnetato) para

a identificação da paratireóide. Na cintilografia com MIBI é feita comparação entre as

imagens precoces (captação pela tireóide e paratireóide) e tardias (captação apenas pela

paratireóide).

d) Cintilografia das glândulas adrenais com l3lI-MIBG

o preparo consiste na suspensão de drogas que podem reduzir a captação do

radiofármaco; além disso, o paciente deverá tomar iodo não radioativo por 5 dias antes

até 5 dias após o estudo, visando saturar a tireóide e evitar a captação de iodo

radioativo. As imagens são obtidas de 24 a 72 horas após a administração endovenosa

do radiofármaco. As aplicações clínicas compreendem:

Feocromocitoma - Nome dado ao tumor da medula da supra-renal, podendo localizar-se

também em região para-aórtica, secretando nível excessivo de adrenalina,

provocando intensos picos hipertensivos. A cintilografia tem papel complementar

na localização do tumor, principalmente em casos com tomografia e ultra-som

inconcIusivos ou na suspeita de feocromocitoma extra adrenal, bilateral,

metastático ou recidivado. A sensibilidade e especificidade se encontram na faixa

de 85 a 90%.

Neuroblastoma - Indicado na caracterização funcional de massas suprarenaIS em

crianças, assim como no estadiamento e acompanhamento evolutivo de casos já

diagnosticados ou tratados.
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C.3 Gastroenterologia

a) Trânsito esofágico

Utiliza o radiofármaco 99mTc-enxofre coloidal para diagnosticar e acompanhar

alterações da motilidade esofágica, as quais podem se manifestar isoladamente ou

associadas a lesões anatômicas..Para realizar o exame o paciente deve realizar jejum de

4 horas; o estudo consiste na aquisição de seqüência rápida de imagens na incidência

anterior de tórax após a deglutição do radiofármaco misturado em líquidos ou semi

sólidos (mingau, por exemplo). O processamento das imagens permite a avaliação

qualitativa e quantitativa do esvaziamento esofágico.

b) Pesquisa de refluxo gastro-esofágico

Utilizando 99mTc-enxofre coloidal são adquiridas imagens na projeção anterior

de tórax e superior do abdômen após a ingestão do radiofármaco misturado em leite ou

suco. O paciente deve realizar jejum de 4 horas, e, em caso de lactentes deve suspender

a última mamadeira antes do estudo.

O método tem alta sensibilidade (80%) na detecção do refluxo gastro-esofágico,

podendo ser seguida pela pesquisa de aspiração pulmonar (imagens tardias de tórax). É

indicado para acompanhamento de pacientes com suspeita ou em tratamento de refluxo.

c) Esvaziamento gástrico

Por meio do radiofármaco 99ffiTc-enxofre coloidal pode-se realizar a avaliação

dinâmica do esvaziamento gástrico de forma fisiológica, permitindo a avaliação e

acompanhamento de parâmetros qualitativos e quantitativos da motilidade gástrica,

alterada, por exemplo, após cirurgias ou neuropatias.

O preparo consiste em jejum de 4 horas. O estudo é iniciado imediatamente após

a ingestão do radiofármaco por via oral e dura de 60 a 90 minutos. O enxofre coloidal é

deglutido misturado a alimentos sólidos ou líquidos, não sendo absorvido pela mucosa

do trato gastro-intestinal.
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d) Pesquisa de mucosa gástrica ectópica (pesquisa de divertículo de Meckel)

o paciente deve realizar jejum por 2 horas antes da administração endovenosa

do pertecnetato 99mTc. As imagens são adquiridas nos 45 minutos seguintes, na projeção

anterior de abdômen. O pertecnetato é captado pela mucosa gástrica, presente em 80 a

90% dos casos de divertículo de Meckel com sangramento.

e) Pesquisa de sangramento intestinal

Pode-se utilizar 99mTc com hemácias marcadas ou 99mTc-enxofre coloidal. As

hemácias marcadas são utilizadas em pesquisa de sal1gramento intermitente, pois se

mantém por mais tempo na circulação enquanto o enxofre coloidal é utilizado para

pesquisa de sangramento em atividade. Não é necessárío preparo, sendo conveniente

que não tenha feito exames com contraste por via oral nas ultimas 24 horas. As imagens

são realizadas durante 30 (enxofre coloidal) a 60 minutos (hemácias) após a

administração endovenosa do radiofármaco, na incidência anterior do abdômen,

podendo ser prolongado por até 24 horas no caso de hemácias marcadas.

1) Cintilografia hepato-esplênica

Para este tipo de exame utiliza-se o 99mTc-enxofre coloidal, não sendo necessário

preparo do paciente; as imagens são adquiridas 20 minutos após a administração

endovenosa do radiofármaco. As partículas coloidais na corrente sangüínea são

fagocitadas no fígado (células de Küpffer), baço e, em menor proporção, na medula

óssea.

Apesar da sensibilidade de 85 a 90% para lesões focais (estudo tomográfico

SPECT) ou difusas, a cintilografia é pouco específica no diagnóstico diferencial de

metástases, cistos, abscessos, hematomas e tumores primários.

g) Cintilografia hepatobiliar

Este exame é realizado com 99mTc-DISIDA e o paciente deve estar em jejum de

4 a 8 horas, evitando assim que a vesícula se encontre em fase de contração ou repleta;

devem ser suspensos narcóticos por 6 a 12 horas. As imagens iniciais são obtidas

imediatamente após a administração endovenosa do radiofármaco e refletem a

distribuição e função dos hepatócitos. As imagens seguintes permitem avaliar a

146



progressão da bile radiomarcada das vias intra-hepáticas até a vesícula biliar, colédoco e

duodeno. O estudo geralmente se completa em 1 hora, mas pode ser prolongado por até

4 horas em caso de não visualização da vesícula biliar.

As aplicações clínicas são diversas, a saber:

Atresia de vias biliares - O diagnóstico diferencial entre hepatite neonatal e atresia de

vias biliares pode ser feito pela cintilografia hepatobiliar. A eliminação do

radiofármaco para trato gastro-intestinal exclui a hipótese de atresia de vias biliares,

entretanto a ausência de eliminação pode estar presente nas duas patologias.

Colecistite aguda - O diagnóstico cintilográficQ de colecistite aguda baseia-se no não

enchimento da vesícula biliar pelo radiofármaco, devido à obstrução (mecânica ou

não) do ducto cístico. O método tem acurácia de 97%.

Esvaziamento da vesícula biliar - A resposta contrátil da vesícula biliar em casos de

discinesia biliar pode ser estimada de forma qualitativa e quantitativa. As imagens

são adquiridas durante a fase de repleção e após estímulo farmacológico

(colecistoquinina ou análogos) ou alimentar da vesícula.

Pós-operatória - Em uma fase inicial a obstrução aguda de vias biliares pode apresentar

déficit de drenagem na ausência de dilatação. Por outro lado as vias biliares podem

manter-se dilatadas após o tratamento de um processo obstrutivo. A cintilografia

demonstra a lentidão ou interrupção na progressão biliar, independente da presença

de dilatação, sendo um método de avaliação de obstrução biliar pós-operatória

sensível e não invasivo.

C.4 Nefro-urologia

a) Cintilografia renal dinâmica

Este exame pode ser realizado com vários radiofármacos, mas o mais utilizado é

o 99mTc_DTPA; ele permite avaliar o estado funcional dos rins individualmente, nos

processos que comprometem a função renal como má formação na infância,

comprometimento renal por cálculos, e acompanhamento pós-terapêutico. O único

preparo necessário é a boa hidratação do paciente.
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A avaliação cintilográfica complementa com dados funcionais os achados

anatômicos de patologias como ectopiae malformações renais, insuficiência renal

aguda ou crônica, pielonefrite, glomerulonefrite, trauma e tumores.

As imagens são adquiridas após a administração endovenosa do radiofármaco e

mostram o acúmulo e a eliminação renal do radiofármaco, assim como sua progressão

pelas vias excretoras. A defmição de áreas de interesse sobre os rins permite a obtenção

de curvas de atividade/tempo (renograma). A cintilografia renal dinâmica apresenta

menor exposição à radiação que a urografia excretora e possibilita a quantificação da

função renal.

As aplicações clínicas são diversas, entre elas:

Determinação cintilogréiflca do ritmo de filtração glomerular - a porcentagem de

captação do DTPA em relação à dose administrada é diretamente proporcional ao

ritmo de filtraçãoglomerular, podendo ser realizada aquisição e processamento que

possibilitam esta medida de forma quantitativa e em separado para cada rim.

Estenose de artéria renal - A cintilografia renal é utilizada na investigação da

hipertensão renovascular, triando os casos com hipofluxo e déficit funcionais para a

arteriografia.

Hidronefrose - A dilatação de ViaS excretoras acontece não só em processos

obstrutivos, mas também de forma secundária a refluxo, alterações seqüelares ou

mesmo congênitas. Cintilograficamente, a hidronefrose obstrutiva é caracterizada

pela estase da urina radiomarcada em vias excretoras, não havendo esvaziamento

mesmo após o aumento do fluxo urinário provocado pela administração de

diurético. O controle da função renal e do processo obstrutivo também pode ser

realizado após intervenções cirúrgicas.

Transplante renal - A avaliação do fluxo sangüíneo, função tubular e função

glomerular em estudos seriados auxiliam no diagnóstico não invasivo de

complicações vasculares, rejeição, necrose tubular aguda ou nefrotoxicidade por

ciclosporina.
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b) Cintilografia renal estática

A cintilografia renal estática com DMSA é o método de escolha no diagnóstico

por imagem de pielonefrite aguda, detectando precocemente a redução de perfusão e

função cortical renal, sendo também utilizada no diagnóstico e acompanhamento da

pielonefrite crônica. Pacientes com massas ou pseúdomassas renais, hidronefrose, mal

formações e ectopia renal podem também ser avaliados pela cintilografia com DMSA,

que traz dados morfológicos e funcionais com baixa dosimetria. A quantificação da

captação de cada rim é utilizáda como parâmetro de acompanhamento, chegando a

auxiliar na decisão de intervenção cirúrgica em alguns casos.

Para realização do exame não é necessário preparo do paciente e as imagens são

adquiridas de 3 a 6 horas após a administração endovenosa do radiofármaco.

c) Cistografia Radioisotópica

Este exame pode ser realizado utilizando duas técnicas: a direta e a indireta. Na

técnica direta, o radiofármaco pode ser o 99mTc-enxofre coloidal ou o 99mTc_

pertecnetato. O radiofármaco diluído em soro fisiológico é introduzido através de sonda

vesical e são obtidas imagens seqüenciais do abdómen durante o enchimento e

esvaziamento vesical. O método é indicado para o diagnóstico e acompanhamento de

pacientes com refluxo vésico-ureteral. Em crianças com refluxo já diagnosticado é

importante a realização do exame radiológico convencional, para detecção de possíveis

alterações anatômicas.

Na técnica indireta, o radiofármaco escolhido é o 99mTc_DTPA, não sendo

necessário o preparo do paciente, apenas uma boa hidratação. O estudo é realizado após

a administração endovenosa do DTPA, aguardando-se o c1areamento das vias excretoras

e acúmulo vesical do radiofármaco. As imagens detectam a ascensão anômala do

radiofármaco pelo ureter. Apesar de apresentar menor sensibilidade que a técnica direta,

tem a vantagem de não necessitar de sondagem vesical.

d) Cintilografia testicular

Permite a diferenciação entre torção e inflamação do epidídimo por meio do

fluxo sangüíneo para os testículos utilizando 99mTc-pertecnetato de sódio. As imagens

da bolsa escrotal são adquiridas imediatamente após a administração endovenosa do
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radiofármaco e a progressão do 99mTc pelos vasos e demais estruturas da bolsa testicular

possibilita a avaliação do fluxo sangüíneo e grau de hiperemia regional, de forma rápida

e reprodutível.

O diagnóstico diferencial entre torção testicular aguda e processo inflamatório é

clinicamente difícil, porém pode defmir condutas que resultam na manutenção ou perda

da viabilidade testicular; a cintilografia testicular realiza este diagnóstico com acurácia

próxima a 95%.

C.5 Neurologia

a) Cintilografia d.e perfusão cerebral

Exame realizado com o radiofármaco 99mTc_ECD, analisa o fluxo sangüíneo

arterial do cérebro, çiiagnosticando diversos distúrbios psiquiátricos como mal de

Alzheimer, demências, depressão e epilepsia, além de confirmar o diagnóstico de morte

cerebral.

Não é necessário preparação para o exame, com exceção dos casos que

necessitem de sedação para evitar movimentação. As imagens são obtidas cerca de 10

minutos após a administração endovenosa do radiofármaco. Algumas aplicações

clínicas são:

Acidente vascular cerebral - A hipoperfusão é detectada quase de imediato após o

infarto, e freqüentemente estendendo-se além da área detectada pela tomografia

convencional.

Demência - A cintilografia é um dos poucos métodos não invasivos que auxiliam no

diagnóstico diferencial e acompanhamento evolutivo de demência ou

pseudodemência.

Epilepsia - Nos casos de epilepsia de difícil controle clínico e com indicação cirúrgica,

este exame localiza precisamente o foco epileptogênico.

Traumatismo crânio-encefálico - A avaliação por meio de tomografia ou ressonância é

fundamental, porém nem sempre explica o quadro clínico encontrado. Nestes casos,

o estudo de perfusão cerebral pode identificar áreas de alteração perfusional
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secundárias ao trauma mas sem correspondente anatômico. Além do efeito direto

do trauma, a perfusão cerebral pode ser por exemplo afetada pelo contra-choque,

fatores vasculares ou hipertensão intracraniana.

b) Cintilografia cerebral- quebra de BHE

A cintilografia cerebral convencional difere do estudo de perfusão cerebral,

porque utilizamarcadores que não cruzam a barreira hemato-encefálica (BHE) íntegra.

A fase de fluxo mostra a progressão vascular do material e nas imagens tardias é

pesquisada a quebra da BHE, onde o radiofármaco se concentra; neste caso, pode ser

usado o 99mTc_DTPA ou o 99mTc-pertecnetato. As imagens são adquiridas após a

administração endovenosa do radiofármaco.

A perda da integridade da BHE encontra-se de forma não específica em tumores

primários benignos ou malignos, tumores metastáticos, infecções ou acidentes

vasculares cerebrais. Por este motivo a concentração de radiofármaco na fase tardia da

cintilografia cerebral é pouco específico, sendo importante a análise conjunta com o

quadro clínico.

A confIrmação do diagnóstico de morte encefálica é por outro lado uma situação

na qual o método tem alta especificidade, caracterizando-se pela ausência de fluxo

sangüíneo na fase angiográfica (decorrente do aumento de pressão intracraniana).

c) Cintilografia cerebral

É realizada com 201TI ou 99mTc_WBI e as imagens são obtidas após sua

administração envovenosa. A captação do radiofármaco depende não só da quebra da

BHE mas também de mecanismos de transporte ativo, no caso do tálio, dependentes da

viabilidade e atividade celular. A cintilografia cerebral com 201TI pode auxiliar no

diagnóstico diferencial entre recidiva tumoral ou alterações pós cirúrgicas. Considera-se

que a hipercaptação de tálio indique a presença de células tumorais viáveis e portanto de

recidiva.

d) Cisternocintilografia

A distribuição e dinâmica liquórica são estudadas por cintilografias obtidas em

diferentes intervalos de tempo. O radiofármaco pode ser administrado por punção
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ventricular ou injeção no reservatório de válvula de derivação; para obtenção desse

estudo, utiliza-se o 99mTc_DTPA. As imagens são adquiridas nas incidências anterior,

posterior e laterais do crânio em intervalos de 2 até 24 horas após a administração do

radiofármaco. Algumas aplicações clínicas são:

Derivação ventricular - A progressão do radiofármaco auxilia na defrnição de

perviedade do sistema de derivação em casos duvidosos.

Fístula liquórica - O trajeto fistuloso e a eliminação do radiofármaco em secreções

podem ser detectados pela cintilografia, com menor risco que a administração

intratecal de contrastes iodados.

Hidrocefalia - A hidrocefalia de pressão normal é causa de demência potencialmente

tratável quando diagnosticada precocemente e caracteriza-se cintilograficamente

pela inversão do fluxo liquórico, com ascenção e reabsorção do radiofármaco nos

ventrículos laterais.

C.6 Oncologia

Cintilografia com 67Ga

o gálio é captado por tumores sendo indicado para localização de processos

inflamatórios e atividade tumoral em órgãos sem alterações anatômicas ou com

alterações sequelares. As imagens são realizadas de 24 a 48 horas após a administração

endovenosa do 670a, nas incidências anterior e posterior do corpo inteiro. Quando há

interesse na visualização de estruturas abdominais é recomendado o uso de laxantes

antes da realização das imagens. As aplicações com este radiofármaco são muitas,

destacando-se:

Abdominal - Indicado em pacientes com suspeita de processo inflamatório abdominal,

assim como em pacientes impossibilitados de realizar ultra-som e tomografia

computadorizada ou nos quais estes se mostraram negativos.
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Hepatocarcinoma - É um processo tumoral; através da cintilografia com gálio é

possível obter um diagnóstico diferencial entre o hepatocarcinoma e lesões

pseudotumorais (áreas de regeneração e fibrose) em cirróticos.

Linfoma - A cintilografia avalia a infiltração tumoral e não apenas a dimensão dos

linfonodos, complementando o estadiamento inicial e controle após radioterapia ou

quimioterapia realizada pelos demais métodos de imagem.

Ósteo-articular - O estudo com 67Ga é utilizado na investigação de processos

infecciosos que acarretam o aumento do ritmo de remodelação óssea, nas quais a

cintilografia óssea com 99mTc_MDP não é conclusiva.

Pulmonar - O método permite a detecção de atividade inflamatória em patologias

pulmonares como tuberculose, blastomicose e pneumoconiose.

Outros - O método pode ser empregado na localização de foco em febre de origem

desconhecida e detecção de abscessos.

C.7 Ortopedia

A cintilografia óssea é um exame que avalia fraturas ósseas, necroses na cabeça

do remur, infecção e soltura de próteses, doenças articulares e osteomielites. É realizado

com 99mTc_MDP e a hidratação do paciente facilita a excreção renal do radiofármaco. O

fluxo sangüíneo e grau de hiperemia regional podem ser avaliados nas imagens, que são

adquiridas imediatamente após a administração endovenosa do rádiofármaco. A

captação óssea nas imagens adquiridas após 2 horas é proporcional à atividade

osteometabólica.

A cintilografia óssea pode detectar variações de até 5% no metabolismo ósseo,

oferecendo alta sensibilidade e baixa dose de irradiação mesmo no rastreamento de todo

o esqueleto. Entre algumas aplicações clínicas, pode-se citar:

Doenças vasculares - O estudo de fluxo e metabolismo ósseo permite avaliar a

viabilidade óssea em enxertos ósseos e osteonecrose. A necrose de cabeça femoral

153



é detectada com sensibilidade semelhante a ressonância magnética, antes das

primeiras manifestações radiológicas ou tomográficas.

Osteomielite - A cintilografia óssea é o método principal para investigação de

osteotnielite aguda porque possibilita um diagnóstico rápido.

Tumores - A sensibilidade da cintilografia óssea é superior a de raios-X do esqueleto no

estadiamento e acompanhamento de pacientes com suspeita de metastáses ósseas. É

indicado nos tumores com alta prevalência de metastatização óssea (carcinoma de

próstata, mama ou pulmão), pacientes com metástases extra-ósseas, osteosarcoma e

como método auxiliar na caracterização de tumores ósseos benignos.

Traumas - A cintilografia com 99mTc_MDP diagnostica quadros com estudo radiológico

negativo, como síndrome do stress da tíbia, fraturas de stress ou locais de difícil

diagnóstico.

C.8 Pneumologia

a) Cintilografia de perfusão pulmonar

Avalia a distribuição da aeração e perfusão dos pulmões, determinando

probabilisticamente a ocorrência de embolia pulmonar. Também pode determinar a

capacidade pulmonar residual de pacientes com indicação de ressecção pulmonar. O

estudo é iniciado após a administração endovenosa de 99mTc_MAA, nas incidências

anterior, posterior, laterais e oblíquas do tórax. As imagens obtidas demonstram a

distribuição do fluxo sangüíneo na rnicrocirculação a partir da artéria pulmonar.

b) Cintilografia de inalação pulmonar

Este exame é realizado utilizando aerossol de 99mTc_DTPA e as imagens são

realizadas nas incidências anterior, posterior, laterais e oblíquas de tórax após a inalação

do radiofármaco. O aerossol de DTPA deposita-se em vias aéreas e alvéolos, por

impactação e sedimentação, sendo demonstrada a distribuição do material inalado nas

cintilografias.
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As alterações perfusionais pulmonares são observadas de forma pouco específica

em diferentes patologias, sendo muitas vezes necessária a análise conjunta dos estudos

de perfusão e ventilação. Algumas aplicações clínicas são:

Permeabilidade da membrana alvéolo-capilar - Após ser inalado, o DTPA atravessa a

membrana alvéolo-capilar e cai na circulação sistêmica, sendo eliminado pelos rins.

As imagens do tórax permitem calcular a velocidade de clareamento do

radiofármaco dos pulmões, determinada pela permeabilidade da membrana alvéolo

capilar. Esta permeabilidade se encontra aumentada principalmente em processos

inflamatórios.

Shunt pulmonar - Em pacientes com cardiopatias cianóticas ou fistulas artério-venosas

pulmonares parte do macroagregado de albumina administrado impacta na

circulação sistêmica e não na pulmonar, acompanhando o desvio de fluxo

sangüíneo. A porcentagem de radiofármaco captado no pulmão em relação ao corpo

inteiro serve como parâmetro quantitativo de avaliação e acompanhamento,

inclusive após intervenções cirúrgicas.

Trombo embolismo pulmonar - Na cintilografia observa-se áreas de hipoperfusão com

ventilação normal (padrão discordante) além de diagnosticar vasculites, compressão

vascular extrínseca, hipertensão pulmonar secundária à embolia e embolias

pulmonares de outras origens.
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ANEXOD

PARTICIPANTES DA PRIMEIRA RODADA DE COMPARAÇÃO REGIONAL

DE 67Ga COM FRASCO DE PENICILINA
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Participantes da primeira rodada de comparação regional com 67Ga.

Serviço de Medicina Nuclear Equipamento

Célula Centro de Diagnósticos Especializados Ltda. Victoreen CALIRAD

Centro de Diagnósticos Avançados Renault Lambert Victoreen 34-061

Centro Diagnóstico Icaraí Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Centro Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Copacabana Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Nova Iguaçu Victoreen CALIRAD

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Tijuca Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear de Nova Iguaçu - Encor Atomlab 100

Centro Médico Nuclear de Volta Redonda - Cintimed Victoreen RADICAL II

Centro Médico Rio Mar Capintec CRC-127R

Centro Radiológico da Lagoa Vexcal

Centro de Radioterapia do Rio de Janeiro Victoreen CALIRAD

Centro de Ressonância Magnética de Niterói Victoreen 34-061

Cintilab Capintec CRC-7

Cintilab Capintec CRC-7

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras Victoreen 34-061

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras Victoreen CAL/RAD

Hospital Barra D'or Vexcal

Hospital Beneficência Portuguesa Victoreen CALIRAD

Hospital da Força Aérea do Galeão Capintec CRC-SR

Hospital da Força Aérea do Galeão Victoreen CAL/RAD

Hospital Naval Marcílio Dias Atomlab 200

Hospital Samaritano - Pro Echo Botafogo Atomlab 100

Hospital São Vicente de Paulo Capintec CRC-127R

Hospital Universitário da UFRJ Capintec CRC-I0BC

Instituto Nacional do Câncer Capintec CRC-S

Nuclear Diagnósticos - Hospital São Lucas Atomlab 100

Medilabs S. A. Capintec CRC-12

Pro Echo Cardiodata - Laboratório de Exames Médicos Victoreen 34-061

Serviço de Radioterapia e Isótopos de Niterói Vexcal
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ANEXO E

PARTICIPANTES DA SEGUNDA E TERCEIRA RODADAS DE

COMPARAÇÃO REGIONAL DE 67Ga
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Participantes da segunda e terceira rodadas de comparação regional com 67Ga.

Serviço de Medicina Nuclear Equipamento

Célula Centro de Diagnósticos Especializados Ltda. Victoreen CALIRAD

Centro de Diagnósticos Avançados Renault Lambert Victoreen 34-061

Centro Diagnóstico Icaraí Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Centro Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Copacabana ViCtoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Nova Iguaçu Victoreen CALIRAD

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Tijuca Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear de Nova Iguaçu - Encor Atomlab 100

Centro Médico Rio Mar Capintec CRC-127R

Centro Radiológico da Lagoa Vexcal

Centro de Radioterapia do Rio de Janeiro Victoreen CALIRAD

Cintilab Capintec CRC-7

Cintilab Capintec CRC-7

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras - Centro Victoreen 34-061

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras· Centro Victoreen CAL/RAD

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras - Leblon Vexcal

Clínica São Carlos Victoreen RADICAL 11

Hospital Barra D'or Vexcal

Hospital da Força Aérea do Galeão Capintec CRC-SR

Hospital Naval Marcílio Dias Atomlab 200

Hospital Samaritano - Pro Echo Botafogo Atomlab 100

Hospital São Vicente de Paulo Capintec CRC-127R

Hospital dos Servidores do Estado Capintec Actividigit 2

Hospital dos Servidores do Estado Victoreen RADICAL 11

Hospital Universitário da UFRJ Capintec CRC-IOBC

Instituto Nacional do Câncer Capintec CRC-S

Nuclear Diagnósticos - Hospital São Lucas Atomlab 100

Medilabs S. A. Capintec CRC-12

Pro Echo Cardiodata - Laboratório de Exames Médicos Victoreen 34-061

Serviço de Radioterapia e Isótopos de Niterói Vexcal
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ANEXO F

PARTICIPANTES DA PRIMEIRA RODADA DE COMPARAÇÃO REGIONAL

DE 1231 COM FRASCO DE PENICILINA
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Participantes da primeira rodada de comparação regional de 1231.

Serviço de Medicina Nuclear Equipamento

Célula Centro de Diagnósticos Especializados Ltda. Victoreen CALIRAD

Centro de Diagnósticos Avançados Renault Lambert Victoreen 34-061

Centro Radiológico da Lagoa Vexcal

Hospital Samaritano - Pro Echo Botafogo Atomlab 100

Hospital São Vicente de Paulo Capintec CRC-127R

Hospital Universitário da UFRJ Capintec CRC-10BC

Instituto Nacional do Câncer Capintec CRC-S

Nuclear Diagnósticos -'- Hospital São Lucas Atomlab 100
..

Medilabs S. A. Capintec CRC-12 .

Pro Echo Cardiodata - Laboratório de Exames Médicos Victoreen 34-061
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ANEXOG

PARTICIPANTES DA SEGUNDA E TERCEIRA RODADAS DE

COMPARAÇÃO DE 12JI
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Participantes da segunda e terceira rodadas de comparação de 1231.

Serviço de Medicina Nuclear Equipamento

Célula Centro de Diagnósticos Especializados Ltda. Victoreen CALIRAD

Centro de Diagnósticos Avançados Renault Lambert Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Centro Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Copacabana Victoreen 34-061

Centro Médico Rio Mar Capintec CRC-127R

Centro Radiológico da Lagoa Vexcal

Cintilab Capintec CRC-7

Cintilab Capintec CRC-7

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras - Leblon Vexcal

Clínica São Carlos Victoreen RADICAL II

Hospital da Força Aérea do Galeão Capintec CRC-SR

Hospital Naval Marcílio Dias Atomlab 200

Hospital Samaritano - Pro Echo Botafogo Atomlab 100

Hospital São Vicente de Paulo Capintec CRC-I27R

Hospital Universitário da UFRJ Capintec CRC-I0BC

Instituto Nacional do Câncer Capintec CRC-S

Nuclear Diagnósticos - Hospital São Lucas Atomlab 100

Medilabs S. A. Capintec CRC-12

Pro Echo Cardiodata - Laboratório de Exames Médicos Victoreen 34-061
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ANEXO H

PARTICIPANTES DA RODADA DE COMPARAÇÃO DE 99mTc
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Participantes da rodada de comparação regional de 99mTc.

Serviço de Medicina Nuclear Equipamento

Célula Centro de Diagnósticos Especializados Ltda. Victoreen CALIRAD

Centro de Diagnósticos Avançados Renault Lambert Victoreen 34-061

Centro Diagnóstico Icaraí Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Copacabana Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Nova Iguaçu Victoreen CAL/RAD

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Tijuca Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear de Nova Iguaçu - Encor Atornlab 100

Centro Médico Rio Mar Capintec CRC-127R

Cintilab Capintec CRC-7

Cintilab Capintec CRC-7

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras - Centro Victoreen 34-061

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras - Centro Victoreen CAL/RAD

Clínica São Carlos Victoreen RADICAL Il

Hospital Barra D'or Vexcal

Hospital da Força Aérea do Galeão Capintec CRC-5R

Hospital Naval Marcílio Dias Atomlab 200

Hospital Samaritano - Pro Echo Botafogo Atomlab 100

Hospital São Vicente de Paulo Capintec CRC-127R

Hospital Universitário da UFRJ Capintec CRC-l OBC

Hospital Universitário da UFRJ Picker 632507

Instituto Nacional do Câncer Capintec CRC-5

Nuclear Diagnósticos - Hospital São Lucas Atomlab 100

Medilabs S. A. Capintec CRC-12

Pro Echo Cardiodata - Laboratório de Exames Médicos Victoreen 34-061

Serviço de Radioterapia e Isótopos de Niterói Vexcal
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ANEXO I

PARTICIPANTES DA PRIMEIRA RODADA DE

COMPARAÇÃO REGIONAL DE 201TI COM SERINGA
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Participantes da primeira rodada de comparação regional de 2°\rl com seringa.

Serviço de Medicina Nuclear Equipamento

Centro de Diagnósticos Avançados Renault Lambert Victoreen 34-061

Centro Radiológico da Lagoa Vexcal

Cintilab Capintec CRC-7

Cintilab Capintec CRC-7

Hospital da Força Aérea do Galeão Capintec CRC-5R

Hospital Naval Mareílio Dias Atomlab 200

Hospital São Vicente de Paulo Capintee CRC-127R

Hospital Universitário da UFRJ Capintee CRC-I0BC

Nuclear Diagnósticos - Hospital São Lucas Atomlab 100
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ANEXOJ

PARTICIPANTES DA PRIMEIRA RODADA DE COMPARAÇÃO DE 1311 e

99mTc NA REGIÃO CENTRO-OESTE
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Participantes da primeira rodada de intercomparação de 1311 e 99mTc na Região Centro

Oeste.

Serviço de Medicina Nuclear Equipamento

Centro de Diagnóstico por Imagem Atomlab 100

Centro de Medicina Nuclear de Brasília Victoreen RADICAL II

Clínica de Diagnósticos Médicos Priori Victoreen CALIRAD

Clínica Radiológica de Anápolis Atomlab 100

Clínicas Santa Genoveva Victoreen 34-061

DIMEN Centro Oeste Capintec CRC-127R

IMEB Filial II - Taguatinga Victoreen CALIRAD

IMEB Norte Atomlab 100

IMEB - Torre II Capintec CRC-7

Instituto de Medicina Nuclear Vexcal

Instituto de Medicina Nuclear - IMEN Capintec CRC-7

Instituto de Radioisótopos de Brasília Atomlab 100

Hospital de Base Victoreen CALIRAD

Hospital das Forças Armadas de Brasília Capintec CRC-127R

Hospital Universitário de Brasília Mediac - Nuclear Chicago

Medinuclear Capintec CRC-7

Patologia Clínica Dr. Carlos Borges Alfanuclear CD-40

Serviço de Med. Nuclear do Hosp. Santa Luzia Victoreen CALIRAD
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ANEXOK

MÉTODO PICO-SOMA
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o método pico-sorna foi desenvolvido inicialmente por Brinkman

[BRINKMAN, 1963] para um detector de NaI (TI) tipo poço e urna fonte radioativa

cujo nuclídeo decaiu para o segundo estado excitado do núcleo filho, tendo corno

exemplo clássico o 60Co (Figura K.1).

6Oco
5+5,271 a 27

99,88% 13~-

0,009% 13;-

0,12% l3~

Figura K.1 - Esquema de decaimento do 60Co.

Um radionuclídeo que emita duas radiações y em cascata com um intervalo de

tempo muito pequeno entre elas (ditas duas emissões prontas), como por exemplo o

60Co, tem neste tipo de detector a máxima probabilidade de ocorrência do chamado

"efeito-soma". Neste efeito os dois gamas interagem ao mesmo tempo com o detector e

o espectrômetro detecta um sinal cuja energia é a soma das energias depositadas pelos

dois gamas no cristal.

Tratando estatisticamente os dados obtidos pelo espectrômetro pode-se escrever:

N j =EIPyjNo(1-Pyztz) (k.1)

N z = EzPyzNo(1-Pyjtl) (k.2)

N c = EjEZPyjPyzN o (k.3)

N T = No(1-PYltIX1-PY2tJ (kA)

onde:
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PyI e Py2

é a atividade da fonte;

são as taxas de contagens nos fotopicos de rI e r2,

respectivamente;

são as probabilidades de emissão de YI e Y2, respectivamente;

são as eficiências de fotopico para YI e Y2, respectivamente;·

são as eficiências totais para YI e Y2, respectivamente;

(1 - Py1tI) e (1 -Py2tz) são as probabilidades de não interação de YI e Y2, respectivamente;

Nc é a taxa de contagens no pico-soma;

é a taxa de contagem total do espectro.·

Das equações k.l, k.2, k.3 e kA, pode-se deduzir que:·

(k.5)

Esta equação mostra que o método pico-soma é um método de medida absoluto

não sendo necessário o conhecimento das eficiências (de fotopico e totais) e das

probabilidades de emissão Py, que porém não devem ser nulas.

As radiações rI e r2 não são, necessariamente, duas radiações gama em cascata.

Elas podem ser um raio X que representa um núcleo que decai por captura eletrônica e

que também emite um raio-r, como por exemplo, o 1251.

A equação k.3 é válida quando a emissão das duas radiações YI e Y2 são

independentes. As leis de conservação da física impõem restrições a esta independência:

dois ou mais gamas em cascata apresentam o que se chama de correlações angulares

(quanto varia a taxa de contagem em coincidência em relação ao ângulo em que os dois

detectores estão posicionados). Nos nuclídeos que decaem por captura eletrônica, o raio

X, que tem origem no rearranjo dos elétrons, não apresenta correlação angular com o

gama emitido pelo núcleo. Um outro caso em que a correlação angular é desfeita é

quando se tem um emissor ~+ acompanhado de um gama, como por exemplo no 22Na e

no 58CO, envolvido em algum material destinado a frear o pósitron. Neste caso, a

interação do pósitron com o material envolvente destrói a correlação existente entre o

raio r e a radiação de aniquilação. Nestes dois casos, não há necessidade de estudar o

método pico-soma num detector tipo poço. Os nuclídeos que decaem por captura
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eletrônica, acompanhados de um raio y parcialmente convertido (Py < 100%) também

precisam de uma análise especial. Neste caso, o núcleo excitado transfere sua energia

para um elétron próximo, preferencialmente da camadaK; o rearranjo eletrônico que se

segue também, pode emitir um raio X que origina as coincidências raio X com raio X,

como no caso do 1231 [BRINKMAN, 1977].
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Luiz Tauhata
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O Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI), do

Instituto de Radioproteção e Dosimetria, da Comissão Nacional de Energia Nuclear

(IRD/CNEN), vem conduzindo um programa de comparação para medições de

atividades de radiofármacos aplicados a pacientes no setor de Medicina Nuclear com a

finalidade de controle de qualidade. Este trabalho apresenta um programa de garantia de

qualidade do desempenho dessas medições, avaliado em rodadas de comparações entre

os hospitais e o LNMRl, sob o ponto de vista de conformidade com as normas da

Autoridade Regulatória. O desempenho para os radionuclídeos 67Ga, 1231, 1311, 99mTc e

2ü1Tl foi avaliado e o 2ülTl foi padronizado por métodos absolutos. Além disso, foi

estabelecida a rastreabilidade metrológica para os padrões radioativos utilizados em

medicina nuclear e uma metodologia para implementação de urna rede de referência

para metrologia de radiofármacos no Brasil. Os resultados das comparações mostram

que a implementação de urna rede metrológica de radionuclídeos é viável, importante e

exeqüível.
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The National Laboratory for 10nizing Radiation Metrology, of the Institute of

Radiation Protection and Dosimetry, of the National Commission on Nuclear

Energy (IRD/CNEN), comes leading a comparison program for activity

measurements of radiopharmaceuticals administered to patients in the Nuclear

Medicine Services (NMS) with the purpose to promote the quality controI. This

work presents a quality assurance program for the performance of such

measurements, evaluated in the comparison runs between hospitaIs and LNMRI,

under the statistic point of view and the compliment of regulatory authority norms.

The performance ofthe radionuclides 67Ga, \231, 1311, 99mTc and 2°\TI were evaluated

and 2°\TI have been standardized by absolute methods. Besides, it was established

the traceability of the radioactivity standards used in nuclear medicine and a

methodologyfor implementation of a national metrology net of radionuclides. The

comparison results prove that the implementation of a radionuclide metrology net is

viable, important and feasible.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 A Medicina

Desde os tempos mais remotos, a Ciência é utilizada e desenvolvida para

melhorar a qualidade de vida dos seres humanos; essa contribuição pode ser verificada

em diversas áreas como a Matemática, a Física, a Astronomia, a Filosofia e a Medicina.

Esta última obteve um avanço considerável nas últimas décadas, dividindo-se em várias

especialidades, dentre elas a Medicina Nuclear, ramo que lida com radioatividade,

crescendo significativamente em grande parte devido aos avanços na Física Nuclear.

Na Medicina, as aplicações da radiação são feitas em um campo genericamente

denominado Radiologia, que por sua vez compreende a Radioterapia, a Radiologia

Diagnóstica e a Medicina Nuclear.

1.1.1 A Radioterapia

A radioterapia utiliza radiação no tratamento de tumores malignos e baseia-se na

destruição do tumor pela absorção da energia emitida por uma fonte radioativa; quanto

mais profundo o tumor, mais energética deve ser a radiação utilizada. Na radioterapia, a

dose total absorvida pelo tumor varia de 7 a 70 Gy, dependendo do tipo do tumor.

No tratamento de câncer de pele podem ser usados tubos de raios X; no

tratamento de câncer em órgãos mais profundos utiliza-se a bomba de cobalto, que é

uma fonte radioativa de 60Co. As fontes de 137CS, do tipo que causou o acidente de

Goiânia, já foram bastante utilizadas na radioterapia, mas estão caindo em desuso pelo

fato da energia da radiação gama emitida pelo 137Cs ser relativamente baixa e o

rendimento no tratamento também.

A nova geração de aparelhos de radioterapia são os aceleradores lineares. Eles

aceleram elétrons até uma energia de 22 MeV, que, ao incidirem em um alvo, produzem

raios X com energia bem mais alta que os raios gama do 137Cs e mesmo do 60Co e são,

hoje em dia, bastante utilizados na terapia de tumores de órgãos mais profundos como o

pulmão, a bexiga e o útero.

Graças à radioterapia, muitas pessoas com câncer são curadas hoje em dia, ou se

não, têm a qualidade de vida melhorada durante o tempo que lhes resta de vida.
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1.1.2 Radiologia diagnóstica

A radiologia diagnóstica consiste na utilização de um feixe de raios X para a

obtenção de imagens do interior do corpo numa chapa fotográfica, numa tela

fluoroscópica, ou numa tela de vídeo. Ao examinar uma chapa o médico pode verificar

as estruturas anatômicas do paciente e descobrir a existência de qualquer anormalidade.

Numa radiografia convencional, as imagens de todos os órgãos são superpostas e

projetadas no plano do filme e, sendo assim, as estruturas normais podem mascarar ou

interferir na imagem de tumores ou regiões anormais. Além disso, enquanto a distinção

entre o ar, o tecido mole e o osso pode ser feita facilmente em uma chapa fotográfica, o

mesmo não ocorre entre os tecidos normais e anormais que apresentam uma pequena

diferença na absorção de raios X.

1.1.3 A Medicina Nuclear

A principal diferença entre a radioterapia e a terapia na Medicina nuclear refere

se ao tipo de fontes radioativas usadas. No primeiro caso, usam-se fontes seladas nas

quais o material radioativo não entra em contato direto com o paciente ou com as

pessoas que as manuseiam. No segundo, materiais radioativos não selados são ingeridos

ou injetados a fim de serem incorporados às regiões do corpo a serem tratadas.

A Medicina nuclear usa radionuclídeos e técnicas da Física nuclear no

diagnóstico, tratamento e estudo de doenças. O que diferencia a medicina nuclear das

outras técnicas de imagem é sua capacidade de detectar precocemente anormalidades na

função ou estrutura de um órgão do corpo. Essas anormalidades incluem fluxo,

distribuição de fluidos e tamanho ou contorno de órgãos ou tecidos e podem ser

demonstradas com excelentes resoluções espaciais pela tomografia computadorizada

(TC), ressonância magnética (RM) ou ultra-sonografia. Porém, a medicina nuclear

permite diagnosticar males antes das alterações morfológicas que ocorrem no curso da

doença, possibilitando que algumas enfermidades sejam tratadas nos estágios iniciais,

quando existe uma melhor chance de prognóstico bem sucedido e recuperação do

paciente. Isto se deve aos radiofármacos que permitem detectar anormalidades bem

defmidas em vez de fenômenos morfológicos realçados por contrastes menos

específicos utilizados na Te ou RM.

Atualmente, existe quase uma centena de diferentes exames de medicina nuclear

disponíveis, incluindo estudos cerebrais, diagnóstico e tratamento de tumores, avaliação
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das condições dos pulmões e coração, análise funcional dos rins e de todos os sistemas

dos principais órgãos do corpo. Os exames de medicina nuclear são seguros e indolores.

Uma pequena quantidade de material radioativo é absorvida pelo corpo via injeção, oral

ou inalação. Estas substâncias radioativas são misturadas a um produto farmacêutico

especializado que tem como alvo os órgãos, ossos ou tecidos específicos do corpo. A

quantidade de material radioativo usado é medida especificamente para garantir os

resultados mais precisos dos exames, limitando, ao mesmo tempo, a quantidade de

exposição à radiação.

Após a administração da solução radioativa, utilizam-se equipamentos dotados

de detectores para captar a imagem dos materiais radioativos introduzidos no corpo.

Esses equipamentos são a gama-câmara ou o PET (tomografia por emissão de

pósitrons), que serão discutidos no Capítulo 3. É importante destacar que o

desenvolvimento das modernas técnicas de medicina nuclear deve-se muito ao

desenvolvimento da informática.

1.2 Histórico

A descoberta dos raios X por Wilhelm Konrad Roentgen em 1895 levou à

descoberta da radioatividade por Renri Becquerel em 1896. Ele observou que minerais

de urânio emitem, permanentemente, uma radiação tão penetrante quanto os raios X, ou

seja, capazes de impressionar uma placa fotográfica contida em um recipiente fechado

[OLDENBERG e RüLLADAY, 1971].

ü primeiro uso clínico da "radioatividade" artificial se deu em 1936 na

Universidade da Califórnia, em Berkeley, quando John R. Lawrence fez a primeira

aplicação terapêutica clínica de um radionuclídeo artificial, usando 32p para tratar a

leucemia de um paciente. Dez anos mais tarde, um paciente com câncer na tiróide foi

tratado com iodo radioativo o que causou o desaparecimento da expansão do câncer.

Este fato foi considerado por alguns como o verdadeiro começo da Medicina Nuclear.

Nos anos sessenta foi enorme o crescimento da Medicina Nuclear como uma

. disciplina de especialidade e na década de setenta tomou-se possível a visualização da

maioria dos órgãos com a Medicina Nuclear, inclusive o esquadrinhamento do figado e

baço, localização de tumores cerebrais, e estudos gastrointestinais. Em 1971 a

Associação Médica americana reconheceu a Medicina Nuclear oficialmente como uma

especialidade médica.
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Os anos oitenta promoveram o uso de radiofármacos para diagnósticos críticos

como doença de coração e o desenvolvimento de máquinas fotográficas e computadores

para medicina nuclear.

No Brasil, no ano de 2003, existem aproximadamente 534 Serviços de Medicina

Nuclear (SMN), compreendendo hospitais e clínicas que fazem uso das técnicas de

medicina nuclear; a Figura 1.1 apresenta a distribuição dos SMN por região. Estima-se

que no ano de 2002, dois milhões de pessoas foram atendidas nestes serviços contra 800

mil atendidas no ano de 1995, sendo que este número aumenta numa taxa de 10% ao

ano [RE'GIS, 2002].

~2"11 Irradiador de sangue !~.......59
n,1111 Radioimunoensaio .i""31

D Terapia com radiofármacos <-'"\..)/:
11 Diagnóstico com radiofármacos '\

Figura 1.1 ~ Distribuição dos Serviços de Medicina Nuclear por regiões do BrasiL

Na América Latina, o Brasil é líder em quantidade de procedimentos e produção

de radiofármacos, só perdendo para a Argentina no número de procedimentos por
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habitante. Nos Estados Unidos estima-se que um quarto dos pacientes dos hospitais

receba algum procedimento que envolve energia nuclear [ARANHA, 2002].

1.3 Controle de qualidade em medicina nuclear

A medida da atividade de uma solução radioativa administrada a um paciente é

obtida através do uso do ativímetro, instrumento composto por um detector capaz de

medir a quantidade de radiação que chega até ele. O valor da atividade é regulamentado

por organismos com responsabilidades legais nesta área, através de normas ou

.recomendações que devem especificar a exatidão necessária na medição da atividade e

da dose do radiofármaco administradas ao paciente.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) recomenda um desvio

máximo de ±I0% no que se refere à exatidão das medições no ativímetro [IAEA,

1996a]. No Brasil, a exatidão recomendada está contida na norma específica da

Comissão Nacional de Energia Nuclear [CNEN, 1996], onde testes de exatidão com

fontes padrão (133Ba, 57CO e 137Cs) admitem desvios de até ±10%, com um nível de

confiança de 90%.

Os calibradores mais utilizados em medicina nuclear são baseados em detectores

que usam uma câmara de ionização ou um detector proporcional na sua fabricação,

funcionando da seguinte forma: a radiação ionizante penetra no volume sensível do

detector, ionizando o gás contido em seu interior de forma a produzir pares de íons que

são proporcionais à radioatividade que está sendo medida. Um eletrômetro mede a

corrente elétrica produzida (que é processada por uma cadeia de medição) e fornece a

leitura direta em unidades de bequeréis ou curies. A eficiência do detector varia com a

energia e número de raios gama emitidos portanto, o ativímetro deve ser calibrado para

todos os radionuclídeos a serem medidos [WALKER e FARRIT, 1998].

Outro ponto a ser estudado refere-se a geometria de medição. Os ativímetros são

calibrados para medir amostras acondicionadas em frascos de vidro de tamanho e

espessura padrão (conhecidos como frascos de penicilina) e qualquer alteração nestes

parâmetros podem gerar uma leitura significativamente diferente. da atividade

verdadeira. Assim, para cada nova geometria deve ser feita uma nova calibração;

porém, o que ocorre na realidade é que os funcionários dos SMN utilizam os mesmos

fatores de calibração para medidas com frasco de vidro ou seringa plástica. Um modo
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de contornar este problema é medir a solução contida no frasco de vidro antes da sua

aplicação ao paciente e então, transferir o volume desejado para a seringa.

1.4 Padronização dos radionuclídeos utilizados em radiofármacos

A medição das grandezas ligadas à radioatividade deve ser extremamente

confiável, pois essas atividades envolvem riscos e perigos. Por meio de programas de

comparação e exercícios de rastreabilidade tem-se alcançado bons resultados no que diz

respeito à garantia da qualidade [IAEA, 1996b]. A rastreabilidade é uma propriedade do

resultado de uma medição de estar relacionado a referências estabelecidas, geralmente

padrão nacional ou internacional, através de uma cadeia contínua de comparações, todas

tendo incertezas estabelecidas. Numericamente pode ser expressa pela relação entre os

resultados das medições, todos eles corrigidos para uma data de referência, devido o

decaimento do radionuclídeo.

Com o propósito de investigar o desempenho em qualidade das medições de

rotina dos SMN brasileiros, o LNMRI vem conduzindo um programa de comparação

para medições de atividades de radiofármacos desde 1998 [IWAHARA, 2001;

IWARARA et aI., 2002; SANTOS et aI., 2002; SANTOS et aI., 2003a; SANTOS et aI.,

2003b; SANTOS et aI., 2004]. Este programa realizou diversas comparações no Estado

do Rio de Janeiro e duas comparações nacionais, porém, encontrou dificuldades na

medição de radionuclídeos com meia-vida curta que impede sua distribuição para

regiões mais distantes do território nacional. Esse problema será solucionado por meio

da implementação de laboratórios regionais que serão responsáveis pelo

desenvolvimento das comparações em suas respectivas regiões.

1.5 Comparações no Brasil

No início do programa de comparação, em 1998, foram realizadas comparações

no Estado do Rio de Janeiro e no território nacional; as comparações realizadas numa

mesma região são denominadas de "regionais" e as realizadas no Brasil, de "nacionais".

A metodologia adotada para cada uma delas é diferente, sendo as comp-arações

regionais mais bem sucedidas porque:

a) o primeiro contato com o SMN é realizado por meio de carta, convidando-o a

participar das comparações;
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b) o convite é reforçado por telefone. Falando diretamente com o responsável pelo

Setor de Medicina Nuclear do SMN e esclarecendo suas dúvidas sobre o programa,

dificilmente há uma recusa em participar da comparação;

c) as amostras radioativas são levadas até os SMN e medições são feitas "in loco" por

operadores do LNMRI;

d) os resultados são comparados com os valores de referência do LNMRI e avaliados

por meio de critérios de análise de desempenho;

e) é enviado um relatório aos SMN avaliando os resultados da comparação e sugerindo

procedimentos a fim de melhorar seu desempenho.

Assim, em todas as rodadas de comparação realizadas no Estado do Rio de

Janeiro houve participação de 100% dos S.tvfN convidados. Porém, nas comparações

nacionais alguns problemas apareceram, porque:

a) o primeiro contato com o S.tvfN foi realizado por meio de carta, e posteriormente, o

SMN deve se corresponder com o LNMRI para confirmar sua participação;

b) devido ao grande número de S.tvfNs existentes em todo o Brasil toma-se inviável a

confirmação do convite via telefone, fazendo com que o número efetivo de S.tvfN a

participar do programa seja reduzido;

c) as amostras são enviadas aos S.tvfNs pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e

Nucleares (IPEN);

d) os operadores dos S.tvfN realizam as medições conforme instruções enviadas pelo

LNMRI;

e) os operadores dos S.tvfN enviam os resultados das medições para o LNMRI.

Desse modo, as comparações realizadas em todo o território nacional não

obtiveram grande sucesso. Um exemplo disto foi a comparação nacional do

radiofármaco 1311 realizada em 2000; foram enviadas 228 cartas aos SMNs convidando

os a participarem do programa, sendo que 84 responderam afirmativamente e 44

realmente participaram da comparação. Entre os motivos alegados, 4 Serviços

responderam que não conseguiram efetuar as medições e 21 não receberam as amostras

[IWARARA, 200 I].

Em vista disso, percebeu-se a necessidade de implantar uma nova metodologia

nos procedimentos das comparações nacionais a fim de que haja uma participação mais

efetiva dos Serviços. Este problema está sendo resolvido por meio da implementação de
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núcleos regionais em diversos pontos do território nacional, formando uma Rede de

Laboratórios de Referência. Esses laboratórios serão dotados de um ativímetro rastreado

ao LNMRI e realizarão as medições em todos os SMNs localizados no seu Estado ou

Região. Eles realizarão o mesmo trabalho que o LNMRI desenvolve no Estado do Rio

de Janeiro. Dessa forma, espera-se que 100% dos SMNs participem da comparação,

abrangendo todos os hospitais e clínicas existentes no Brasil.

Para o estabelecimento e bom funcionamento da rede são necessários de 5 a 6

pontos de referência no país, onde os seguintes fatores devem ser observados:

a) os ativímetros localizados nos laboratórios de referência devem ser rastreados ao

LNMRI;

b) os operadores devem ser treinados pelo pessoal do LNMRI;

c) a garantia da qualidade deve ser assegurada através de um programa de comparação.

Atualmente, já está em funcionamento o ponto da rede localizado em Brasília,

cobrindo toda a região Centro-Oeste. Os resultados dessas comparações são

apresentados neste trabalho e comprovam que a implementação da rede de metrologia é

viável, importante e exeqüível.

1.6 Comparações em outros países

Outros países já perceberam a importância da implementação de um programa

de controle de qualidade; em 1978, a Argentina iniciou um programa de comparação

com laboratórios regionais e em 1986 com laboratórios nacionais, utilizando 99mTc e 1311

[FURNAR! et aI., 1992].

A Hungria iniciou um programa em 1982, realizando comparações com 1251 e

l3lI; atualmente, realizam rodadas de dois em dois anos com esses radiofármacos e

também: 57CO, 99mTc, 67Ga, 2Ü1Tl, 1111n, 113mln, 1231 e 169Yb [SZÕRÉNYI et al., 1998].

Na Romênia, em 2002, foi testado o desempenho de um ativímetro para os

radionuclídeos 57CO, 99mTc, 1311 e 137Cs acondicionados em ampolas com solução

radioativa de 5 mL, cápsulas radioativas (para 1311) e seringas. Os resultados foram

consistentes com os limites das incertezas estabelecidas, exceto para seringas, que

obteve um desvio muito grande [RAZDOLESCU et al., 2002].

Em 2001, a Espanha realizou a comparação piloto com l311 em frasco e 99mTc em

frasco e seringa [MARTÍNEZ et al., 2002].
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Os resultados reportados por estes países concordam com os apresentados neste

trabalho, o que mostra mais uma vez a viabilidade do processo e sua importância.

1. 7 Justificativas

A importância do trabalho se deve ao fato de que uma dose incorreta de um

radiofármaco administrada a um paciente, no caso de radiodiagnóstico, pode gerar má

formação da imagem obtida pela gama-câmara. Com isso, o médico responsável pela

análise da imagem pode:

a) pedir a repetição do exame, acarretando numa dose desnecessária ao paci~nte;

b) fornecer um diagnóstico errado, o que pode levar a um tratamento errôneo, e até a

morte do paciente.

Assim, vê-se a importância da administração da dose correta do radiofármaco, o

que só pode ser alcançado por meio da calibração correta e bom funcionamento dos

equipamentos utilizados para este fim, além do preparo adequado dos técnicos dos

hospitais e clÚ1icas.

1. 8 Objetivos

Os itens principais deste trabalho são:

a) padronização do 20ITl;

b) implementação de uma rede nacional de metrologia de radionuclídeos utilizados em

medicina nuclear;

c) realização de rodadas de comparação entre os pontos da rede e o LNMRI a fim de

comprovar a rastreabilidade do ativímetro;

d) realização de rodadas de comparação entre o LNMRI e os SMN do Estado do Rio

de Janeiro

e) realização de rodadas de comparação entre os pontos da rede e os SMN pertencentes

às suas regiões.
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CAPÍTULO 2

APLICAÇÃO DOS RADIONUCLÍDEOS NA MEDICINA NUCLEAR

2.1 Introdução

A medicina nuclear pode ser dividida em duas categorias: diagnóstica e

terapêutica. Na medicina nuclear diagnóstica são utilizados radionuclídeos emissores de

raios gama C9IDTc, ll11n, 2ü1TI, 1231 e 670a) ou emissores de pósitrons(18F, llC, 13N e

150) para obtenção do diagnóstico de uma doença. Na terapêutica, são utilizados

radionuclídeos emissores de partículas beta (1311, 186Re, 188Re, 9üy, 89Sre 153Sm) para o

tratamento de doenças.

A escolha dos radionuclídeos utilizados em medicina nuclear diagnóstica é

realizada com base na sua capacidade de fornecer informação clínica útil e ao mesmo

tempo, garantir que a exposição do paciente à radiação seja mínima. Para cumprir estas

exigências o radionuclídeo deve [BOYD e SILVESTER, 1998]:

a) possuir uma meia-vida relativamente curta que seja comensurávelcom a duração do

processo investigativo;

b) não emitir radiações do tipo partículas (alfa ou beta);

c) emitir radiação gama com energia suficientemente alta para ser detectável mesmo se

emitida de tecidos mais profundos;

d) não emitir radiação gama de energia tão alta de forma que a detecção seja

ineficiente;

e) estar disponível na atividade por unidade de massa e/ou volume a mais alta possível

para evitar a ocorrência de uma resposta tóxica ou afetar a bioquímica do paciente.

Na medicina nuclear terapêutica os critérios de seleção para a escolha do

radionuclídeo são outros pois, o objetivo é colocar o radionuclídeo dentro dos tecidos

lesionados que serão tratados. Para tal, o radionuclídeo deve:

a) ter meia-vida suficientemente curta para minimizar o período em que o paciente é

obrigado a ficar no hospital;

b) emitir radiações do tipo partículas com uma penetração máxima no tecido,

equivalente às dimensões das lesões;

c) possuir atividade por unidade de massa e/ou volume dentro de uma faixa de média a

alta;
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d) emitir raios gama para facilitar a visualização da extensão na qual o radionuclídeo

esteja concentrado nos alvos do tecido.

2.2 Os radionuclídeos

Diversos radionuclídeos são encontrados na crosta terrestre como sobras muito

antigas do tempo em que a Terra foi formada e alguns são continuamente adicionados à

biosfera da Terra pela interação da radiação cósmica com elementos atmosféricos mas,

nenhuma dessas substâncias satisfaz o critério de seleção de medicina nuclear. Com o

desenvolvimento de aceleradores de partícula, como o cíclot~on, e de reatores nucleares,

radionuclídeos artificiais têm sido produzidos e um grande número deles é usado na

marcação de compostos para estudos biológicos, bioquímicos e médicos. Muitos

radionuclídeos produzidos no cíclotron possuem meia-vida fisica curta e são de grande

interesse biológico, pois acarretam uma dose baixa no paciente. É o caso do 150, 13N,

llC e 18F, com meias-vidas fisicas respectivas de aproximadamente 2, 10, 20 e 110 mino

Entretanto, a possibilidade de utilizar radionuclídeos de meia-vida curta requer a

instalação do cíclotron dentro das dependências do próprio hospital.

Os radionuclídeos utilizados em medicina nuclear diagnóstica são produzidos no

cíclotron, onde um alvo é bombardeado com partículas carregadas (geralmente prótons)

para produzir uma espécie radioativa cujo núcleo contém excesso de prótons. A maioria

desses radionuclídeos decai por emissão de pósitrons ou por captura eletrônica orbital.

Os radionuclídeos usados em medicina nuclear terapêutica são quase

exclusivamente produzidos num reator nuclear onde um alvo é bombardeado com

nêutrons para produzir uma espécie radioativa cujo núcleo contém nêutrons extras e a

maioria dos radionuclídeos produzidos emite radiação beta no decaimento espontâneo.

2.3 Tipos de emissores

Quando uma partícula carregada atravessa um meio, ela deixa um "traço" de

moléculas e átomos excitados e ionizados. Os traços deixados por um elétron rápido e

por uma partícula alfa ao passar por uma célula são ilustrados na Figura 2.1 [JOHNS e

CUNNINGHAM, 1983]. Para elétrons rápidos, a energia é liberada em espaços amplos,

e há uma chance de que não ocorra nenhuma perda energética e nenhum dano seja

causado à célula. Por outro lado, o traço deixado por uma partícula alfa é tão denso que
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se ela passar através ou próximo ao DNA da célula, a energia liberada é suficiente para

destruir sua função.

Partícula alfa
x.···················.

/' I
\~ ~~............. ~ -..

(a)

o.n.,
Gruo~de íons (~ (=~ Raios gama

l"~ j espúrios
." '-~'-) I::'-~

/ 1 ~ . "_./ '-.,/
~ 'li . o' il!v'~-'\

~/ ( 1 I '--F\.J'-~~~~

~ /' '~t~
Traço da partícula

incidente

(b)

Figura 2.1 - (a) Representação do DNA e os traços de um elétron e partícula alfa

passando através dele. O elétron rápido representado, deposita uma faixa de energia de

0,25 keV/f.lm enquanto que a partícula alfa de 5 MeV deposita uma faixa de energia de

100 keV/f.lm. (b) Representação do traço de uma partícula carregada ilustrando um

grupo de íons e raios gama espúrios. Os círculos verdes representam a excitação e os

amarelos, a ionização.

A escolha do melhor radionuclídeo para uma dada aplicação depende da

finalidade do exame. Um parâmetro fisico que descreve a qualidade da radiação é a

transferência linear de energia (LET). O LET expresso em keV/llm fornece a taxa de

energia que uma partícula ionizante deposita ao longo do seu traço. Partículas pesadas

como prótons e alfa produzem traços densos e possuem um alto LET enquanto que

elétrons produzem traços com um baixo LET. A Tabela 2.1 mostra alguns valores

encontrados para o LET em radiobiologia [JOHNS e CUNNINGHAM, 1983]. A

próxima seção discute os radionuclídeos mais apropriados deacordoC6IliSuas

aplicações.
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Tabela 2.1 - LET das partículas ionizantes.

Partícula Energia (MeV) LET (keV/~m)

0,001 12,3

Elétron
0,010 2,30

0,100 0,42

1,000 0,25

<2 92

2 16
Próton

5 8

10 4

<.5 260
Alfa

5 95

2.3.1 Emissores alfa

Tecnicamente, os enussores alfa apresentam grande utilidade para medicina

nuclear terapêutica pois essas radiações possuem curto alcance (de 50 a 90 ~m, ou seja,

vários diâmetros da célula) e têm alto LET. Uma única partícula alfa pode depositar

aproximadamente 0,25 Gy num núcleo celular de 10 ~m de diâmetro [FLüWER, 1998].

As partículas alfa são emitidas com alta energia, tipicamente entre 3 e 7 MeV.

Devido a sua massa pesada e dupla carga eletrônica, elas interagem fortemente com os

átomos deixando uma intensidade de ionização e LEI muito altos ao longo do seu

caminho. Por exemplo, uma partícula alfa de 5 MeV cria 7.000 pares de íons por mm no

início do seu traço (no tecido) e tem um LET de 95 keV.~m-l. Esta rápida perda de

energia resulta num alcance muito curto, tipicamente menos que 0,1 mm [HüRTüN,

1982]. A rápida deposição de energia também resulta num considerável dano biológico.

Por essas razões, os radionuclídeos emissores de partículas alfa não são adequados para

o uso em medicina nuclear, pois, suas radiações de alto LET, causariam uma deposição

de energia em células sadias aumentando a possibilidade de dano no tecido Ilormal e um

câncer secundário. Além disso, o procedimento de manipulação de emissores alfa

apresenta mais riscos à saúde quando comparado com o de manipulação de emissores

beta.
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Os emissores alfa de maior interesse para terapia de radionuclídeos estão listados

na Tabela 2.2 [ACKERY, 1998]. Todas as meias-vidas apresentadas neste capítulo

foram fornecidas por Schõtzig [SCHÓTZIG e SCHRADER, 1993], exceto as marcadas

com asterisco, onde a referência é apresentada ao fim da tabela.

Tabela 2.2 - Emissores alfa mais utilizados em medicina nuclear terapêutica.

Radionuclídeo Meia-vida

211At 7,21 ±0,01 horas*

212Bi 0,04205 ± 0,00004 dias

223Ra 11,435 ± 0,004 dias

* [DAMRI, 1991]

2.3.2 Emissores beta

Partículas beta, pósitrons, elétrons de conversão interna e Auger têm um alcance

no tecido de poucos Jlm a poucos mm. Entretanto, o elétron, na perda de energia, segue

um caminho tortuoso e o alcance médio é tipicamente um quinto do alcance máximo.

As perdas de energia são principalmente por excitação e ionização, mas a interação é

menos forte que para partículas a por causa da massa muito menor e da carga elétrica

única. Por exemplo, uma partícula beta de 1 MeV cria aproximadamente 20 pares de

íons por mm no início do seu traço e tem um LET de 0,25 keV.mm-1 [HORTON, 1982].

Radionuclídeos beta emissores, por causa do seu alcance limitado, não são

adequados para uso em estudos in vivo com detectores externos. Seu uso é confmado a

estudos onde amostras biológicas são tomadas, por exemplo, sangue ou urina, e a

radioatividade pode ser analisada através de um contato próximo da amostra com o

sistema de detecção, por exemplo, contagem em cintilação líquida. Nuclídeos emissores

de pósitrons são adequados para estudos com detectores externos que respondam ao par

de raios gama emitido quando o pósitron é aniquilado.

Emissores beta puros como 32p e o 90y são inadequados para estudos de imagem

em medicina nuclear porque suas radiações têm um poder de penetração muito pequeno

antes de depositarem toda a sua energia no processo de ionização. Dessa forma, o

paciente recebe uma alta dose e a detecção externa só pode ser realizada pela medida da

radiação de bremsstrahlung produzida, que tem um amplo alcance energético,
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acarretando numa imagem muito borrada na gama-câmara [WALKER e FARRIT,

1998]. Entretanto, o 32p e 90y são usados em terapia, porque a dose da absorção de

partículas beta tem urna alta probabilidade de destruir células cancerosas.

Assim, vê-se que o alcance beta é importante em relação ao tamanho do tumor a

ser tratado. Existem diversos radionuclídeos emissores beta para terapia de

radionuclídeos, como mostra aTabela 2.3; ela apresenta radionuclídeos de curto (menor

que 200 ~m), médio (maior que 200 ~m e menor que 1 mm) e longo (> 1 mm) alcance

[ACKERY, 1998].

Tabela 2.3 - Emissores beta mais usados em medicina nuclear terapêutica.

Radionuclídeo Meia-vida (dias) Alcance

33p 25,34 ± 0,12 < 200 f.lm
1311 8,0207 ± 0,0009 > 200 f.lm e < 1 mm

153Sm 1,9279 ± 0,0004 > 200 f.lm e < 1 mm

89Sr 50,5 ±0,07 > 1 mm

90y 2,67 ± 0,004 > 1 mm

Partículas beta de alta energia com alcance mais longo são apropriadas para o

tratamento de volumes maiores. Se o tumor é grande comparado com o alcance beta, e o

emissor beta é uniformemente distribuído através do volume do tumor, a taxa de dose é

uniforme por todo este volume exceto para uma redução próxima à borda mais externa.

Para tumores que são pequenos comparados com o alcance beta, uma grande

fração da energia total das partículas beta emitidas no tumor será depositada em tecidos

próximos. Assim, para o tratamento de micrometástases, os elétrons de curto alcance e

emissores alfa são mais apropriados [FLÜWER, 1998].

2.3.3 Elétrons

Radionuclídeos que decaem por captura eletrônica ou conversão interna emitem

raios-X característicos de baixa energia ou elétrons Auger. A maioria dos elétrons tem

um alcance muito curto « 1 ~m) e, portanto, só são usados em terapia se o

radionuclídeo está incorporado, ou muito próximo do núcleo da célula. A Tabela 2.4

apresenta alguns destes radionuclídeos [ACKERY, 1998]. Elétrons de conversão interna
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e Auger são absorvidos próximos à sua origem devido a suas energias muito baixas.

Eles não são detectados facilmente, mas contribuem para a dose de radiação.

Tabela 2.4 - Radionuclídeos que decaem por captura eletrônica usados em medicina

nuclear terapêutica.

Radionuclídeo Meia-vida (dias)

67Ga 3,2612 ± 0,0006

1231 0,55088 ± 0,000013

1251 59,90 ±0,11

l3lCs 9,69 ± 0,01

2.3.4 Emissores gama

Raios gama são atenuados exponencialmente conforme eles passam através da

matéria e não tem um alcance fmito como as partículas carregadas, isto é

onde lo é a intensidade inicial da radiação que é atenuada para uma intensidade I após

atravessar o material com uma espessura x, expressa em g.cm·2 perpendicular ao

caminho da radiação e um coeficiente de atenuação em massa f.1 (cm2g-1
). Diversos

mecanismos de interação de raios gama com a matéria são conhecidos, mas somente

três tipos principais desempenham um papel importante nas medidas de radiação: o

espalhamento Compton, o efeito fotoelétrico e a produção de pares representados na

Figura 2.2.

A maior parte da radiação gama emitida durante o decaimento de radionuclídeos

nos órgãos do corpo é liberada. A espessura de tecido que reduz a intensidade

energética para uma camada semi-redutora é 2 cm em 30 keV e 10 cm em 1,3keV.

Acima de 100 keV, onde a camada semi-redutora é de 4 cm, a atenuação introduzida

nos tecidos do corpo não é severa na maioria das situações estudadas.
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Fóton gama espalhado

Ângulo de espalhamento

Elétron ejetado

~ Elétron criado

(c) ;'jl Pósitron criado

Figura 2.2 - (a) Efeito Compton: o fóton incidente é desviado de sua posição original

por um elétron de baixa energia de ligação que recebe parte de sua energia, continuando

seu caminho em outra direção; (b) efeito fotoelétrico: processo de absorção onde o fóton

incidente desaparece, transferindo toda sua energia a um elétron orbital que é expelido

do átomo; (c) produção de pares: processo de absorção, onde um fóton de alta energia

desaparece na interação com o átomo e, em seu lugar, surge um par elétron-pósitron.
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A importância do 99mTC é conseqüência da sua emissão de raio gama puro com

baixa dose de radiação e energia adequada para ser detectado por cinti1adores.

Entretanto, em muitos radionuclídeos, a emissão de radiação gama durante o

decaimento é acompanhada pela emissão de partículas carregadas que não contribuem

diretamente para a detecção externa, mas contribuem substancialmente para a dose de

radiação, por causa de sua absorção total. Este é, com freqüência, o fator que limita a

dose que pode ser administrada com segurança [HüRTüN, 1983].

Um radionuclídeo com energia gama menor que 70 keV é inadequado para

imagem de gama-câmara porque nesta faixa de energia a interação predominante dos

raios gama no tecido será o efeito totoelétrico. Uma percentagem muito alta de raios

gama será absorvida no tecido e, portanto, poucos raios gama não espalhados estarão

disponíveis para serem detectados para a formação da imagem, o que os torna um

problema para contagem gama "in vitro". A Tabela 2.5 apresenta alguns radionuclídeos

emissores gama [JüHNS e CUNNINGHAM, 1983].

Tabela 2.5 - Emissores gama mais utilizados em medicina nuclear.

Energia da radiação y Intensidade
Radionuclídeo Meia-vida (dias)

(MeV) relativa (%)

6OCo 1925,5 ± 0,5
1,33 99,99

1,17 99,91

99mTc 0,25028 ± 0,00004 0,14 89,00

192Ir 73,831 ± 0,008 0,32 89,9

198Au 2,6943 ± 0,0008 0,41 99,81

Radionuclídeos com energias na faixa de 100-200 keV são considerados os mais

adequados para imagem em gama-câmara por causa da energia: ela é suficientemente

alta para que uma grande percentagem de raios gama possa penetrar no tecido sem ser

absorvido pelo efeito fotoelétrico ou serem espalhados devido ao efeito Compton

[WALKER e FARRIT, 1998].
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2.4 Instrumentação

As atividades das amostras envolvidas neste trabalho foram medidas nos

sistemas de medição de referência do LNMRI, e adotadas como "valores verdadeiros da

atividade". Os sistemas de medição utilizados foram: contagem em cintilação líquida e

coincidência 41tB-y (considerados absolutos), câmara de ionização tipo poço Centronic

IG12 (secundário ou relativo) e o medidor de atividade Capintec CRC-15R (terciário ou

de trabalho).

Para utilização do método absoluto (também chamado de primário ou direto)

deve-se conhecer o tipo de decaimento da fonte radioativa. Os métodos absolutos de

medição possibilitam determinar a atividade de uma fonte radioativa diretamente por

meio das contagens observadas, sem a necessidade de comparação com uma fonte de

referência da mesma natureza. Os métodos mais utilizados de medição direta de

padronização onde a atividade da fonte radioativa é determinada a partir de taxas de

contagens observadas são [TAUHATA et aI., 1994]:

a) método de coincidência;

b) método de contagem 41t;

c) método de contagem em ângulo sólido defmido;

d) método de contagem em coincidência pico-soma.

Os métodos relativos (também chamados de secundários ou indiretos)

necessitam de comparação com uma referência e do conhecimento prévio da eficiência

dos detectores, que é determinada experimentalmente utilizando fontes radioativas

padronizadas pelos métodos absolutos. Para aplicação deste método os padrões

radioativos devem ser controlados rigorosamente e o detector utilizado deve ser

altamente estável, preciso, ter repetitividade de procedimentos e medições e ser

rastreado à rede metrológica nacional e internacional [TAUHATA et aI., 1994]. Os

métodos mais utilizados que obedecem a estes requisitos são:

a) câmara de ionização tipo poço;

b) detector proporcional 21t;

c) espectrometria gama com detector de iodeto de sódio (Na! (TI»;

d) espectrometria gama com detector de germânio;

e) espectrometria alfa com detector barreira de superficie.

19



Uma descrição pormenorizada dos procedimentos envolvidos na rastreabilidade

e estabelecimento do sistema nacional de referência é discutida por Iwahara

[IWAHARA, 2001].

2.4.1 Câmara de ionização

A câmara de ionização CENTRüNIC IG-12 disponível no LNMRI é

apresentada na Figura 2.3; ela é tipo poço (ou reentrante, ideal para emissores gama),

com diâmetro de 5,08 cm, e contém argônio à pressão de 2 MPa no seu volume

sensíveL Para que não haja mudança na eficiência de contagem devido à geometria,

utiliza-se um suporte de acrílico compatível com o diâmetro de poço da câmara. A

radiação de fundo é reduzida por meio de um castelo de chumbo com paredes de 5 cm

de espessura.

Gás

Eletrodos

Saída de
sinal

•

Reentrância
da câmara

Alta
tensão

Figura 2.3 - Esquema da câmara de ionização CENTRüNIC IG-12; um recipiente com

gás, tendo em seu interior um eletrodo conectado a uma fonte de tensão e a carcaça

funcionando como o segundo eletrodo.

A câmara de ionização é um detector a gás que tem como princípio de operação

a coleta de elétrons e íons criados por ionização direta devido à interação da radiação

ionizante com o gás. Essa coleta de cargas é realizada por eletrodos que são polarizados
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de forma a atrair partículas de sinal contrário e, dependendo da sua fabricação e campo

de aplicação, as cargas podem ser coletadas sob a forma de corrente ou pulso. A carga é

proporcional ao número de pares elétrons-íons criados ao longo da trajetória da

radiação, fornecendo um valor proporcional à quantidade de radiação incidente que

chega na câmara.

2.4.2 Ativímetro

o ativímetro (conhecido como calibrador de radionuclídeo, medidor de atividade

ou curiômetro) é um detector a gás que pode ter uma câmara de ionização ou um.

detector Geiger-Müller em sua fabricação, este último caindo em desuso

progressivamente devido a baixa precisão e repetitividade deste detector.

Ativímetros fabricados com câmara de ionização constituem instrumentos

convenientes, rápidos, exatos e precisos de medição da atividade de uma amostra

radioativa na hora e local da aplicação. As medições de atividade são executadas pelos

circuitos eletrônicos em conjunto com a câmara de ionização que possui alta

sensibilidadee estabilidade. O teclado do ativímetro possui oito teclas preset fornecidas

para os radionuclídeos mais usados e cinco teclas para o usuário atribuir os

radionuclídeos usados rotineiramente que não estão disponíveis na tecla preset.

A Figura 2.4 apresenta o ativímetro fabricado pela CAPINTEC, modelo CRC

15R disponível no LNMRI que possui as seguintes características (CAPINTEC, 1998]:

a) diâmetro da câmara: 17 cm

b) altura da câmara: 42 cm

c) diâmetro do poço: 6 cm

d) profundidade do poço: 26 cm

e) atividade máxima alcançada: 300 GBq (8 Ci) para o 99mTc

240 GBq (6,5 Ci) para outros radionuclídeos

f) resolução: 0,001 MBq (0,01 /lCi)

g) exatidão do eletrômetro: melhor que ± 2%

h) precisão do sistema: melhor que ± 0,1% do FSD (Full Scale of Display); isto

significa que o sistema de precisão é melhor que ± 2 dígitos significativos no modo

Bq.

i) linearidade do sistema: dentro de ± 2%; a linearidade inclui a resposta da câmara

para amostras de atividades altas e mudanças na escala do eletrômetro.
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j) tempo de resposta: de 4 a 16 segundos para amostras de baixa atividade (acima de

um período de 24 horas durante o qual o ativímetro está ligado todo o tempo).

Deve-se ter em mente que a exatidão total de uma medição pode ser afetada por

vários fatores, entre eles: a exatidão do eletrômetro; a exatidão do número de calibração

para o nuclídeo específico; a configuração da amostra e fatores de correção para

qualquer seringa ou outro recipiente; a exatidão das fontes padrão usadas para a

calibração do ativímetro.

Eletrodo coletor
Suporte de

acrílico

Eletrodo exterior

Blindagem de
chumbo

Amplificador de
corrente contínua

Fonte de alta
tensão

Figura 2.4 - Esquema do ativímetro CAPINTEC CRC-15R.

Os efeitos do recipiente da amostra, volume da amostra, e concentração de

atividade são minimizados pela otimização da geometria de contagem; a blindagem

externa da câmara de ionização protege os usuários da exposição à radiação intensa e

reduz o efeito da radiação de fundo a níveis bem baixos.
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2.4.3 Detector iodeto de sódio

Detectores a cintilação são baseados na coleta da radiação fluorescente emitida

por elétrons do cristal detector, deslocados para estados excitados por ionização e/ou

excitação de radiação ionizante incidente, ao retornarem aos seus orbitais de equilíbrio.

O material cintilador usado é aquele em que as cintilações ocorrem num tempo da

ordem de microsegundo para detectar uma taxa maior de radiação sem que haja perda

de informação devido à saturação. Um esquema da operação básica de um detector a

cintilação com cristal de NaI (TI) é apresentado na Figura 2.5.

Cristal
cintilador

Dinodo

Fonte de
alta tensão

Silicone

Fotocatodo

Fotomultiplicadora

Encapsulamento

Anodo

Figura 2.5 - Esquema básico de um detector a cintilação. A linha laranja representa o

vidro, a amarela o fotocatodo e a verde o silicone que tem como função realizar o

acoplamento ótico e reduzir o atrito entre o vidro e o fotocatodo.

A válvula fotomultiplicadora apresentada na Figura 2.5 é um dispositivo prático

para a coleta de luz que transforma os sinais luminosos produzidos pela radiação em

sinais elétricos com amplitude adequada para serem processados num sistema de
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contagem; válvulas fotomultiplicadoras possuem um fotocatodo muito sensível ao

comprimento de onda de luz da cintilação e, por meio de seus vários dinodos

conseguem multiplicar os poucos fotoelétrons emitidos em um número muito elevado

(podendo chegar até 108
).

Um dos materiais mais usados como cintilador é o iodeto de sódio dopado com

tálio (NaI(TI)), um cristal transparente que tem excelente rendimento luminoso, ou seja

uma alta eficiência de coleta de luz. Por ser altamente higroscópico, ou seja, absorver a

umidade do ar, este cristal deve permanecer encapsulado com uma camada fma de

alumínio nas aplicações práticas. Devido ao alto índice de refração do NaI(TI) (1,85) é

comum a colocação de um guia ótico para acoplar o cintilador à fotomultiplicadora,

para minimizar as perdas de luz no transporte da luz. Os guias são feitos de plástico

transparente com um índice de refração próximo de 1,85 e são cuidadosamente

modelados para combinar com a forma do catodo da fotomultiplicadora. O guia ótico

também ajuda a minimizar a variação da eficiência de coleta de luz através da face do

cintilador.

2.4.4 Detector de germânio

Este tipo de detector é chamado de semicondutor ou detector de estado sólido;

ele é constituído de substâncias cristalinas, puras ou dopado com impurezas, que exibem

efeitos mensuráveis quando expostas às radiações ionizantes. Nessas substâncias, os

elétrons existem em bandas de energias defmidas, separadas por bandas proibidas. Isso

ocorre devido a estrutura cristalina que agrega os átomos de forma que os elétrons se

misturem e os níveis de energias ou orbitais se transformam em bandas [TAUHATA,

1994].

Quando a radiação ionizante atravessa um material semicondutor com estrutura

de bandas, ocorre a produção de muitos pares elétrons-buracos ao longo do caminho da

partícula, que são coletados pelo campo elétrico aplicado ao material. A pouca energia

necessária para um detector semicondutor criar um par elétron-buraco (por volta de 3

eV)toma este tipo de detector extremamente vantajoso se comparado com detectores à

gás, por exemplo, que necessitam de cerca de 30 eV para criar um par de íons nos gases.

A característica principal dos detectores de germânio é sua boa resolução em

energia quando aplicado a espectroscopia gama. A superioridade do sistema permite a

separação de energias muito próximas de raios gama, enquanto que no espectro do
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detector iodeto de sódio, continuam sem resolução. A resolução do sistema de germânio

é determinada pela combinação de três fatores: a flutuação estatística, variações na

eficiência de coleta de carga, e contribuições de ruído eletrônico, mas o grande número

de pares criados por esse detector diminui a flutuação estatística e melhora a relação

sinal-ruído.

A Figura 2.6 apresenta o diagrama de blocos do detector de germânio utilizado

no LNMRI; ele é um detector de alta pureza fabricado pela Ortec, modelo 459, tipo n

com 10% de eficiência relativa.

Alta i I
tensão _.1 I

I

Nitrogênio
líquido
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analógico/digital
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Figura 2.6 - Arranjo experimental de um detector de gennânio.

2.5 Os radiofármacos

As substâncias químicas contendo radionuclídeos produzidos no cíclotron ou

reatores, passam a ser chamadas de radiofármacos marcados ou traçadores, por

apresentarem afmidades químicas por determinados órgãos do corpo e são utilizadas

para transportar a substância radioativa para o órgão ou tecido a ser estudado. A

preparação mais comum de um radiofármaco envolve [BüYD e SILVESTER, 1998]:

a) a extração do radionuclídeo do volume da substância alvo;

b) a purificação do radionuclídeo a fim de remover impurezas químicas;

c) sintetização do radionuclídeo puro para convertê-lo num composto com

características biológicas bem defmidas (um radionuclídeo particular pode ser

apresentado em vários compostos químicos cada um projetado para atingir como

alvo um tecido específico do corpo humano);

d) adição de recipientes necessários para fazer a preparação adequada para

administração aos pacientes;
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e) teste de qualidade do produto fmal.

Em medicina nuclear, aproximadamente 95% dos radiofármacos são usados para

fms de diagnóstico e nesses casos, o radiofármaco é usado como um traçador.

2.6 Controle de qualidade dos radiofármacos

Um radionuclídeo particular pode compor um grande número de substâncias,

cada uma projetada para atingir tecidos específicos no corpo humano. É implícito na

formulação do radiofármaco que ele possua todos os atributos necessários de pureza,

estabilidade e livre de produtos indesejávei~. Como outras drogas, um radiofármaco

deve ser seguro e clinicamente efetivo através de ensaios clínicos para ser aprovado.

Os radiofármacos não têm ação farmacológica, mas por serem administrados em

humanos devem ser cumpridos os mesmos requisitos exigidos aos produtos

farmacêuticos convencionais, além dos específicos por se tratarem de substâncias

radioativas. Após a preparação do radiofármaco e antes da sua utilização nos pacientes,

é necessário verificar sua qualidade, submetendo-o a uma série de controles

classificados em duas categorias: fisico-químicos (incluindo controles fisicos, fisico

químicos e químicos), e biológicos; estes controles são apresentados no Anexo A

[AReAL, 1999].

2.7 Aplicações dos radiofármacos na medicina nuclear

A investigação clínica que ocorre com mais freqüência na medicina nuclear é a

administração da substância radioativa num órgão ou tecido, permitindo seu estudo por

meio de um detector chamado câmara de cintilação ou gama-câmara (discutidos no

capítulo 3). A este método é dado o nome de cintilografia, que permite o estudo da

fisiologia dos órgãos e constitui um método não invasivo de diagnóstico.

A palavra cintilografia formou-se a partir do latim "scintilla " (centelha) e do

grego "grapho" (escrever, registrar); cíntigrafia é uma forma sincopada de cintilografia.

A influência da literatura médica norte-americana pode favorecer a sobrevivência desta

última, porém os médicos brasileiros nitidamente preferem a forma cintilografia.

Na língua inglesa são também usados os termos scintiscan e scintiscanner, que

se abreviam scan e scanner, para designar, respectivamente, cintigrama e gama

câmara. Embora sejam termos próprios da língua inglesa, têm sido freqüentemente

usados em outros idiomas, com grande tendência a se tornar de uso universal. Mesmo
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sem adaptar scan e scanner ao português, a Academia Brasileira de Letras já ineluiu o

verbo escanear em seu Vocabulário Ortográfico [ABL, 1999; USUÁRIOS, 2003].

A Figura 2.7 e as próximas seções apresentam alguns dos radiotãrmacos mais

utilizados e as principais indicações diagnósticas associadas a eles [RADIOLOGY,

2003; SCHERING, 2003].
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Figura 2.7 - Esquema da incorporação dos radiofármacos mais utilizados em medicina

nuclear.

Devido à dificuldade no entendimento dos termos utilizados em medicina, o

Anexo B apresenta um glossário para facilitar a compreensão e o Anexo C os principais

estudos e aplicações nas diversas especialidades médicas nucleares.

2.7.1 67Ga (Gálio)

O 67Ga é um radiofármaco produzido no cíelotron que se desintegra por captura

eletrônica para o nível excitado de 67Zn, como mostra a Figura 2.8 [LAGOUTINE,
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1982; LEDERER, 1978]. Possui meia-vida de 3,2612 ± 0,0006 dias [SCHOTZIG e

SCHRADER,1993] e probabilidade de decaimento por emissão ~- inferior a 0,01%.

Apresentado na forma química de citrato de gálio (C6H5 67Ga0 7) é utilizado como

solução injetável em medicina nuclear diagnóstica. Possui pH igual a 7, atividade por

unidade de volume de 111 a 370 MBq/mL, pureza radioquímica maior que 95% e

pureza radionuclídica maior que 99% [IPEN, 2003].
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Figura 2.8 - Esquema de decaimento do 67Ga.

Sua introdução na prática clínica ocorreu por volta de 1969, quando C. L.

Edwards relatou a acumulação de 67Ga num câncer [EDWARDS e HAYES, 1969]; de

acordo com seu relatório, o gá1io também se concentrava em lesões inflamatórias e

abscessos. Os resultados obtidos antes de 1981 eram contraditórios, devido à

variabilidade na metodologia, que foi ficando mais uniforme com o passar dos anos. O

uso de altas doses de 67Ga, gerou melhoras na tecnologia da gama-câmara e no uso

rotineiro datomografia, gerando melhores resultados.

Atualmente, a cintilografia com o 67Ga é utilizada em oncologia, na avaliação de

linfomas, pois se concentra nas áreas acometidas pelas doenças, permitindo avaliar sua

extensão. No rim, o gálio é absorvido em tumores malignos e lesões associadas com

28



infiltração e inflamação [MüLLER-SUUR, 1998], embora também se localize no

fígado, baço, medula óssea e osso. É também utilizado para pesquisa de metástases de

melanoma, processos de natureza inflamatória e infecciosa como pneumonites e

miocardites, ou em pacientes com febre de origem desconhecida.

A atividade de 67Ga administrada ao paciente varia de 111 a 165 MBq (3 a 5

mCi) e a imagem é obtida 2 a 3 dias após a injeção do radiofármaco. Não há contra

indicações na realização do exame e o preparo do paciente depende do órgão que será

estudado.

2.7.2 1231 MIBG e 1311 MIBG

o 1231 possui' meia-vida de 13,21 ± 0,03 horas e se desintegra por captura

eletrônica para o nível excitado de 159 keV do 123Te com uma intensidade de 97%,

como mostra a Figura 2.9 [LAGOUTINE, 1982; LEDERER, 1978]. Apresentado na

forma química de iodeto de sódio (NaI23I) e utilizado em medicina nuclear diagnóstica

como solução injetável, possui pH entre 9 elO, atividade por unidade de volume de 925

MBq/mL, pureza radioquímica maior que 95% e radionuclídica maior que 98% [IPEN,

2003].

O 1231 não é administrado aos pacientes nesta fonua, e sim, marcado com Meta

Iodo-Benzil-Guanidina {MIBG) que é uma combinação do grupo benzila e do grupo

guanidina. Tanto o 1231 quanto o 1311 podem ser marcados com MIBG estando ambos

disponíveis atualmente para propósitos de diagnóstico. Considerações teóricas como a

energia do fóton de 159 keV e a meia-vida de 13,2 ± 0,03 horas [LAGOUTINE, 1982]

indicam que o 1231 é um radiofármaco melhor, mais adequado para gama-câmaras,

permitindo melhor qualidade de imagem, detecção de fótons e sensibilidade. Mesmo

assim, por causa do seu baixo custo e fácil disponibilidade o 1311-WBG ainda é usado

para a maioria das aplicações de rotina.

A dosimetria do 1231_MlBG é muito mais favorável, especialmente quando o

agente é puro, ou seja, não contém 1241 como impureza; isso permite a administração de

37 MBq de 123I-WBG com uma atividade não maior que a de 1,8 MBq de l3lI-MIBG.

Por estas razões, o 123I_MIBG é preferencialmente utilizado em crianças.

Estudos "in vivo" estão sendo desenvolvidos para garantir o bom funcionamento

de vários órgãos; na endocrinologia é usado para realizar cintilografia das glândulas

adrenais, mas a principal aplicação da imagem MIBG é ainda a investigação diagnóstica
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de tumores da crista neural através da cintilografia cerebral. Devido à sua boa absorção

e retenção por estes tumores, o 13II-MIBG vem sendo utilizado terapeuticamente com

bons resultados.
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Figura 2.9 - Esquema de decaimento do 1231.
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o 1311 possui meia-vida de 8,020 ± 0,002 dias e sua desintegração se dá por

emissão ~- para o nível excitado do l3lXe, como mostra a Figura 2.10 [LAGOUTINE,

1982; LEDERER, 1978]. É apresentado na forma química de iodeto de sódio (NaI3II) e

utilizado como solução oral ou injetável em medicina nuclear diagnóstica e terapêutica.

Possui pH entre 10 e 12, atividade por unidade de volume de 111 a 3.700 MBq/mL,

pureza radioquímica maior que 95% e radionuclídica maior que 99% [IPEN, 2003].

Descoberto em 1938, foi utilizado clinicamente pela primeira vez em 1946,

quando Samuel M. Seidlin, Leo D. Marinelli e Eleanor Oshry trataram um paciente com

câncer de tireóide utilizando um coquetel formado com 1311. Foi o primeiro

radiofármaco aprovado pela FDA (Food and Drug Administration), órgão norte

americano responsável pelo ajuste e manutenção dos padrões e programas regulatórios

de inspeção que, em 1951, aprovou o 1311 para uso em pacientes com males na tireóide.
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Sendo um emissor beta com a vantagem adicional de produzir raios gama que

podem ser detectados externamente, o 1311 é o principal radiofármaco usado em

medicina nuclear terapêutica (radioiodoterapia). Ele ainda é usado em medicina nuclear

diagnóstica, mas tem sido substituído por produtos marcados com 99mTc a fim de

reduzir a dose do paciente. Atualmente, é utilizado em endocrinologia para realizar

cintilografia da tireóide e pesquisa de corPO inteiro.
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Figura 2.10 - Esquema de decaimento do 1311.
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2.7.4 99mTc (Tecnécio)

o 99mTC é o produto do decaimento radioativo do 99Mo por emissão beta

negativa e encontra-se em um estado meta-estável; sua desativação ocorre por transição

isomérica para o nível fundamental do 99Tc emitindo um raio gama de 140 keV (89%),

como mostra a Figura 2.11 [LAGOUTlNE, 1982; LEDERER, 1978].; sua meia-vida é

de 6,007 horas ± 0,012 horas [COURSOL, 1982].

O 99mTc foi descoberto pelo físico italiano E.Segré, em 1936, que realizava

estudos em Berkeley, num dos primeiros ciclotrons do mundo. Ele observou que o

Molibdênio, quando irradiado com dêuterons originava um outro elemento, até então

desconhecido, que emitia radiação; analisando o fenômeno, Segré e seu assistente, o

químico C. Perrier, suspeitaram que a radiação observada podia ser produzida por um

elemento ainda não descrito, talvez o de número atômico 43. Apesar das conclusões

terem sido publicadas em 1937, o nome proposto para o novo elemento só foi aceito

oficialmente em 1946. Ele foi denominado "tecnécio", que em grego significa "o

.artificial". Atualmente são conhecidos 21 isótopos de tecnécio, todos radioativos, com

número de massa que variam de 90 a 110 e com meia-vida de 0,83 segundos a 4,2 x 106

anos [BIONUCLEAR, 2003].
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Figura 2.11 - Esquema de decaimento do 99mTc.
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o 99mTC é utilizado para a maioria das imagens em medicina nuclear por várias

razões, entre elas:

a) é um emissor gama puro. A dose de radiação ao paciente é reduzida se comparada

com emissões particulares;

b) tem uma meia-vida curta (6,007 horas ± 0,012 horas), sendo que a maioria dos

estudos em medicina nuclear é realizada em menos de 4 horas. O uso de

radionuclídeos com meias-vidas muito maiores que o tempo de escaneamento

necessário aumenta a dose de radiação para o paciente desnecessariamente;

c) tem uma energia de raio gama de 140 keV. As gama-câmaras funcionam melhor

com energias de raios gama entre 100 e 200 keV;

d) são livres de carreador, isto é, não existem isótopos estáveis do elemento presente;

e) podem ser produzidos com baixo custo e em grande volume no gerador do próprio

departamento de medicina nuclear.

2.7.4.1 99mTc-DMSA

o ácido dimercaptossuccínico (DMSA) foi primeiramente usado no tratamento

de envenenamento por metais pesados como mercúrio, arsênico e chumbo

[KLAASSEN, 1983]. Descobriu-se então, que o quelato do DMSA com 99mTc

acumulava-se nos rins e daí, o 99mTc_DMSA começou a ser utilizado para obtenção de

imagens renais, sendo escolhido por fornecer uma imagem de alta qualidade do córtex

renal. Como sua absorção é específica nessa região, ele gera uma grande sensibilidade

para defeitos de absorção, particularmente na infecção urinária. Também possibilita a

identificação de rins aberrantemente localizados e a distinção de massas renais

benignas. Na cintilografia renal, a atividade administrada de 99mTc_DMSA é de 111

MBq (3 mCi) e de 4 a 6 horas após a injeção a imagem é obtida. Não há contra

indicações nem a necessidade de preparo específico do paciente para a realização do

exame. A estabilidade do 99mTc_DMSA depende do gerador de tecnécio, embora o

complexo com maior absorção renal seja formado quando o pH é igual a 2,5. O

fabricante recomenda que o agente seja usado dentro de 30 min após sua preparação.

Embora a transferência de DMSA do sangue para o rim seja pequena, por volta de 50%

da quantidade injetada é absorvida 1 hora após a injeção [MÜLLER-SUOR, 1998].

Estudos desenvolvidos no Japão mostram que o 99mTc_DMSA é indicado para

realização de exames que envolvem tumores em geral. Seu principal uso clínico era em
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pacientes com câncer de tireóide medular, um tipo raro de câncer que aparece em 10%

dos casos de males na tireóide. As imagens são adquiridas de 2 a 3 horas após a injeção

e a absorção pode ser observada tanto nos tecidos moles quanto na metástase do osso

[CLARKE, 1998].

2.7.4.2 99mTc_DTPA

As vantagens do 99mTc_DTPA são seu kit de preparo fácil e pronta

disponibilidade; da mesma forma que o DMSA, o DTPA (ácido dietileno triamina penta

acético) é um agente quelante e foi introduzido na medicina nuclear renal em 1970 no

tratamento de envenenamentos por metais tóxicos. Estudos posteriores mostraram que o

99rnTc_DTPA possui a maioria dos requerimentos para avaliar o estado funcional dos

rins, sendo então usado na cintilografia renal para fornecer informações sobre o fluxo

sangüíneo renaL morfologia renal e dinâmica das vias urinárias (pelve renal, ureteres e

bexiga) [MüLLER-SUUR, 1998].

Para estudos de esvaziamento gástrico os traçadores líquidos mais satisfatórios

são os quelantes de DTPA ou EDTA (etileno diamino tetracético) de 99mTc, 113mln, lllIn

e 67Ga incorporados num alimento líquido apropriado. Desde a primeira descrição de

estudos de esvaziamento gástrico utilizando 51Cr em 1966, vários tipos de refeições são

testadas e o traçador radioativo pode ser incorporado no alimento sólido, líquido ou nos

dois. Como os líquidos são excretados mais rapidamente que os sólidos, a excreção do

traçador depende da taxa de desintegração do sólido em pequenas partículas e na taxa de

eluição do isótopo da fase sólida para a líquida [CHATTERTüN, 1998].

Ü 99rnTc_DTPA também é utilizado na forma de aerossol como um agente de

ventilação para realizar estudos de inalação antes da cintilografia de perfusão pulmonar.

O 99rnTc_DTPA em forma de aerossol tem ampla aceitação na Austrália e Europa em

vista da rapidez e facilidade de administração, penetração periférica profunda com

mínima deposição nos brônquios e retenção pulmonar prolongada [LÜWE e

SOSTMAN, 1998]. Eles são disponíveis comercialmente na forma de pequenos

nebulizadores e a atividade administrada no paciente é de cerca de 740 MBq (20 mCi)

de 99mTc_DTPA. Não há contra-indicações para a realização da cintilografia, mas no

preparo para o exame o paciente deve tomar um copo d'água a fim de reduzir a

salivação, realizar a inalação deitado (se possível) e inalar o medicamento durante 6

minutos. A imagem é obtida imediatamente após a inalação.

34



Uma outra utilização do 99mTc_DTPA é em neurologia na determinação da

circulação de fluido cérebro-espinhal, sendo ideal como um traçador na cintilografia

cerebral convencional porque tem alta massa molecular e não passa através da barreira

hemato-encefálica, embora continue na circulação [HOWMAN-GILES et aI., 1998].

2.7.4.3 99mTc_ECD

Outro radiofármaco amplamente usado em medicina nuclear diagnóstica na

forma de solução injetável é o 99mTc_ECD (dicisteína dietil éster). Usado em neurologia,

ele permite avaliar o fluxo sangüíneo cerebral global e fluxo sangüíneo regional,

mostrando a distribuição da perfusão do córtex cerebral e cerebelar através da

cintilografia de perfusão cerebral. As indicações mais comuns são avaliar foc()s de

epilepsia em atividade, síndromes demenciais e pesquisa de morte encefálica.

Após a administração intravenosa, o 99mTc_ECD é rapidamente "lavado" do

sangue, com a concentração caindo por volta de 10% da dose injetada em 2 min, 7,4%

em 30 min e 4,9% em 60 mino O traçador atravessa a barreira sangue-cérebro e é levado

rapidamente ao cérebro numa distribuição proporcional ao fluxo de sangue cerebral na

região [VERBRUGGEN, 1998].

2.7.4.4 99mTc-enxofre coloidal

O 99mTc-enxofre coloidal é uma suspensão de 99mTc sulfúrico absorvido em

enxofre coloidal, utilizada em gastroenterologia para realizar imagens estáticas do

fígado e do baço, sendo a atividade administrada de 185 a 220 MBq (5 a 6 mCi) e as

imagens obtidas de 15 a 20 minutos após a injeção. Pacientes que possuem sensibilidade

a albumina humana não devem ser submetidos a este tipo de cintilografia. No figado,

este exame detecta males como cirrose, hepatite, desordens metabólicas e tumores e no

baço, avalia risco de infarto e detecta tecido residual de baço retirado.

O 99mTc-enxofre coloidal é também utilizado para o exame de refluxo gastro

esofágico; é administrado oralmente numa atividade de 3,7 a 37 MBq (100 a 1000 !lei)

e atividade por unidade de volume de 5 !lCi/roL de leite. O paciente deve estar de jejum

por 2 ou 3 horas e ingerir 200 roL de leite para o exame. A obtenção da imagem é

imediata após a ingestão, mas deve-se ter cuidado com vômitos.
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2.7.4.5 99mTc_MAA

o 99mTc_MAA é uma suspensão de 99mTc com macroagregado de soroalbumina

humana (MAA); é uma solução injetável, com pH entre 6,0 e 7,0 e pureza radioquímica

maior que 95%. Dá-se o nome de albumina a qualquer membro de uma classe de

proteínas solúveis em água e coaguláveis por aquecimento.

Ventilação com aerossóis radioativos e perfusão com scans de 99mTc_MAA

fornecem uma estimativa de doenças do parênquima pulmonar daí, seu amplo uso em

pneumologia. Invariavelmente, pacientes com câncer no pulmão que são fumantes, tem

as vias aéreas obstruídas; a cintilografia de perfusão pulmonar pode, então, indicar a

distribuição regional do fluxo sangüíneo e ventilação, e ajudar a predizer as

conseqüências da ressecção do pulmão. Também confirma a indicação de pacientes para

transplante de pulmão e sua monitoração após o transplante [VAN DER WALL e

MAGNUSSEN,1998].

Na cintilografia de perfusão, após a injeção de 148 a 185 MBq (4 a 5 mei) de

MAA do 99mTc marcador, as imagens são obtidas em 8 scans do tórax. Se partículas

grandes da albumina macroagregada são administradas serão vistos pontos quentes nas

imagens, daí deve-se tomar cuidado no controle de qualidade do radiofármaco [LÜWE

e SOSTMAN, 1998]; a imagem é obtida de 2 a 5 minutos após a injeção, cuja seringa

deve ser agitada antes da aplicação e o paciente deve estar deitado; deve-se ter cuidado

para não aspirar sangue na seringa. Este exame não é recomendado para pacientes com

hipertensão pulmonar ou hipersensibilidade a albumina humana. As contra-indicações

são o cuidado com o número de partículas administradas (um número ótimo de

partículas é 600.000).

Outra aplicação do 99mTc_MAA é na cintilografia de perfusão arterial hepática.

Os tumores hepáticos surgem da produção de sangue da artéria hepática e, ao usar

infusão de 99mTc_MAA através de um cateter arterial, pode-se detectar lesões primárias

e secundárias, avaliando a distribuição do fluxo de sangue antes da liberação do

radiofármaco [KIM et aI., 1998].

2.7.4.6 99mTc_MDP

O 99mTc_MDP (metileno difosfonato de sódio) é utilizado em medicina nuclear

diagnóstica na forma de solução injetável com pH entre 5,0 e 7,0 e pureza radioquímica

maior que 97%. Nos exames ortopédicos, a cintilografia com 99mTc_MDP é um método
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eficaz para detectar males inflamatórios nas articulações mais sensíveis como pulsos,

mãos, tornozelos e pés, além disso de excluir artrite em pacientes com dores crônicas

nas articulações e predizer o desenvolvimento de desgastes em artrite reumatóide. A

atividade injetada é de 900 a 1100 MBq (25 a 30 mCi) e o paciente deve tomar de 2 a 3

copos de água após a injeção; as imagens são obtidas de 3 a 4 horas depois, mas o

paciente deve esvaziar a bexiga antes do início do exame. Por volta de 50% da dose

injetada é absorvida pelo osso e o resto é excretado na urina daí, deve-se tomar cuidado

para não ocorrer contaminação na urina. Não há contra-indicações na realização da

cintilografia com 99mTc_MDP mas ela não deve ser realizada em pacientes portadores de

doenças malignas ou com dor local e anormalidades localizadas por outras modalidades

de imagens [VOS et aI., 1998].

2.7.4.7 99mTc_MIBI ou 99mTc sestamibi

O 99mTc_MIBI é uma solução de 99mTc com metoxi isobutil isonitrilo e

desenvolvido como um possível substituto para o 2ü1Tl na localização da paratireóide

(O'DOHERTYe COAKLEY, 1998]; também foi amplamente utilizado em oncologia,

por ser absorvido por muitos tipos de tumores, como o câncer de mama, de pulmão,

sarcoma do osso, sarcoma do tecido mole e linfoma.

Nos anos 90, o 99mTc_MIBI tomou-se comercialmente disponível e foi proposto

como um agente alternativo ao 2ü1Tl nos estudos de imagem de perfusão do miocárdio.

Muller et a!. em 1987 foram os primeiros a relatar, de uma forma abstrata, o uso do

99mTc_MIBI em imagens de tumores. Dois anos mais tarde, Hassan et aI. relataram num

artigo completo os resultados de um estudo usando 99mTc_MIBI na detecção do câncer

de pulmão. Os primeiros casos de detecção de câncer de mama utilizando 99mTc_

sestamibi foram descritos em 1992 por Atkolun et aI., substituindo o 2ü1Tl, que é

preferencialmente absorvido no miocárdio, fígado e músculos, limitando seu uso na

localização de tumores de mama. [ATKOLUN et aI., 1992; HASSAN et aI., 1989;

MULLER et a!., 1987; TAILLEFER, 1998]. Outras aplicações são na endocrinologia

(cintilografia da paratireóide), e na neurologia (cintilografia cerebral).

2.7.4.8 99rnTc-pertecnetato

É um traçador injetável usado em endocrinologia para exames de captação da

tireóide avaliando o tamanho, forma, nodularidade, função, hipertireoidismo e bócio e
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suspeita de câncer. A atividade é de 185 a 740 MBq (5 a 20 mCi) e as imagens são

obtidas de 10 a 15 minutos após da administração endovenosa; o exame de captação

pode ser afetado pela medicação e por alimentos e drogas contendo iodo

[GOLD8:MITH, 1998].

Na gastroenterologia, o estudo funcional das glândulas salivares é feito com a

administração endovenosa de 99mTc-pertecnetato ao paciente em jejum, observando-se o

acúmulo do radiofármaco e sua eliminação após estímulo com ácido ascórbico ou

limão. Antes da administração oral de 370 MBq (lO mCi) do traçador, o paciente deve

permanecer por 2 horas em jejum e a imagem é obtida imediatamente após a injeção

(CALCAGNI et aI., 1998]. Outra aplicação na gastroenterologia é na confrrmação da

existência de mucosa gástrica em local ectópico em pacientes pediátricos e na

nefrologia para cintilografia radioisotópica.

Na cistocintilografia, o 99mTc-pertecnetato avalia a presença de torção testicular

e/ou necrose obtendo imagens dinâmicas da bexiga e identificando a presença de

refluxo vésico-ureteral e na neurologia estuda a cintilografia cerebral convencional (sem

rompimento da barreira hemato-encefálica) [ZUCKIER, 1998].

2.7.5 201TI (Tálio)

Apresentado na forma de cloreto de tálio eOITlCl) e administrado

intravenosamente, sua meia-vida física é de 3,0408 ± 0,0042 dias [LAGOUTINE, 1982;

LEDERER, 1978]; o 20lTl se desintegra unicamente por captura eletrônica para o 20lHg

emitindo raios gama de 135 e 167 keV (12 %) embora a emissão principal seja o raio-X

do mercúrio de 69-80 keV (88 %), como mostra a Figura 2.12. Seu pH varia entre 4,5 e

7,5 e a atividade por unidade de volume de 37 a 370 MBq/mL; tanto a pureza

radioquímica quanto a radionuclídica são maiores que 95% [IPEN, 2003].

Em meados dos anos 70 o 20lTl começou a ser utilizado para imagens de

perfusão do miocárdio devido à suas características biológicas: a absorção é rápida e a

meia-vida no sangue é de somente 30 segundos. Após a injeção intravenosa,

aproximadamente 85% do radiofármaco é extraído do sangue depois da primeira

circulação mas pelo fato do miocárdio receber apenas 5% da saída cardíaca, somente

4% da dose total é absorvida de 10 a 20 minutos após a injeção [RIGO e BRAAT,

1998].
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Apesar de ser um bom traçador, as características físicas do 20l Tl são pobres:

devido à meia-vida longa, a exposição do paciente à radiação é alta. A atividade usual é

de 80 MBq, o que libera uma dose efetiva de 18 mSv. Para limitar a exposição à

radiação a dose injetada é mantida baixa. A baixa energia de emissão de 69-80 keV leva

a uma resolução de imagem pobre com atenuação significativa pelos tecidos moles. Os

componentes de 99mTc não sofrem estes problemas, por isso, vem substituindo o 20lTl

neste tipo de exame [BRAATe RIGO, 1998]. Atualmente é utilizado em endocrinologia

para cintilografia da paratireóide, e em neurologia para cintilografia cerebral

[TAILLEFER, 1998].

488

EC3 55%

~ EC, 36%

o

2~6Hg estável

3/2

Y5 Y2
,1165,88 , 30,60 1,58

1/2 __-+-_...."__-;__... _

201TI
81 3,0408 d---.

1/T__"'!'~~__""-_'V"'l".l>< ~

l~~ r~~
3/2 ---1:--....----"1"'--....----

Figura 2.12 - Esquema de decaimento do 201 T1.
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CAPÍTULO 3

PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO

3.1 Incorporação de radiofármacos

A forma pela qual os radiofármacos são absorvidos pelo corpo humano é

importante porque a velocidade de absorção afeta a duração e intensidade da ação da

substância. A escolha da via de administração de qualquer medicamento deve basear-se

numa compreensão dos fatores que influenciam sua absorção. Cada um destes fatores,

separadamente ou em conjunto, pode ter efeitos profundos sobre a eficácia e toxicidade

de um medicamento.

As vias de administração mais comuns são oral e parenteral, esta última tendo

absorção mais rápida que a primeira. A administração parenteral divide-se em intra

arteriaL intramuscular,intratecal, intravenosa e subcutânea.

Dessa forma, deve-se escolher "o melhor caminho pelo qual um agente

terapêutico deve ser ministrado e, assim, o conhecimento das vantagens e desvantagens

das diferentes formas de administração é da maior importância [GILMAN et aI., 1983].

3.1.1 Administração oral

A ingestão oral é o método mais comum de administração de um medicamento,

sendo também o mais seguro e econômico. As desvantagens são êmese (devido à

irritação da mucosa gastrointestinal) e destruição de algumas substâncias pelas enzimas

gástricas. Além disso, os medicamentos no tubo gastrointestinal podem ser

metabolizados pelas enzimas da mucosa, da flora intestinal ou do fígado antes que

consigam atingir a circulação geral [GILMAN et al., 1983].

3.1.2 Administração parenteral

a) Intra-arterial

Para localizar um tecido ou órgão em particular, o medicamento é injetado

diretamente numa artéria; este tipo de injeção necessita de grandes cuidados e deve ser

reservada a especialistas.
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b) Intramuscular

As substâncias em solução aquosa são rapidamente absorvidas após injeção

intramuscular. A absorção se toma lenta no local da injeção se a substância for

administrada em solução oleosa.

c) Intratecal

Quando são necessários efeitos locais e rápidos de medicamentos nas meninges

ou no eixo cérebro-espinhal, tal como na anestesia espinhal ou em infeções agudas do

sistema nervoso central, os medicamentos podem ser injetados diretamente no espaço

subaracnóideo espinhal porque a barreira hematoencefálica com freqüência interrompe

ou diminuem a entrada de substâncias no sistema nervoso central.

d) Intravenosa

Os fatores comprometidos com a absorção são evitados através da injeção

intravenosa de medicamentos em solução aquosa, e a concentração desejada de uma

substância no sangue é obtida com uma precisão e rapidez impossível em qualquer

outro procedimento. Da mesma forma que existem vantagens nesta via, há também

desvantagens. Reações desfavoráveis são bastante prováveis, já que concentrações

elevadas da droga podem ser atingidas rapidamente tanto no plasma quanto nos tecidos.

Uma vez injetado o medicamento, não é possível retirá-lo.

e) Subcutânea

Este tipo de injeção só pode ser utilizado para substâncias que não irritam os

tecidos; caso contrário, podem ocorrer dor intensa e até mesmo necrose.

3.2 Excreção de radiofármacos

As substâncias são eliminadas do organismo tanto sem alterações ou sob a forma

de metabólitos, através da urina ou das fezes, sendo o rim o órgão mais importante para

a eliminação de drogas e seus metabólitos. As substâncias excretadas nas fezes são,

principalmente, as ingeridas oralmente inabsorvidas ou metabólitos excretados na bile e

não reabsorvidos no tubo gastrointestinal.
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3.3 Interação de radiofármacos com outras drogas

Aspectos teóricos e práticos de interação de drogas terapêuticas com

radiofármacos têm sido estudados por muitos pesquisadores e gerado resultados

conflitantes na literatura especializada. Isto se deve ao fato de que uma droga

terapêutica pode modificar:

a) a natureza do radiofármaco;

b) o meio bioquímico no qual o radiofármaco está exposto;

c) as estruturas que normalmente não seriam alvos para os radiofármacos;

d) a capacidade do radiofármaco de se ligar aos elementos sangüíneos;

e) os alvos preferenCiais de ligação dos radiofármacos.

Desse modo, a biodistribuição de um radiofármaco pode ser alterada num

organismo submetido a um tratamento com outro medicamento. Por isso, tem-se

tomado mais cuidado atualmente com diagnósticos que utilizam radiofármacos, de

modo que os resultados obtidos não sejam inadequados, acarretando numa má

interpretação dos exames, devido a um comportamento não esperado apresentado pelo

radiofármaco.

Uma descoberta interessante é a influência de drogas medicamentosas e extratos

de vegetais na biodistribuição de radiofármacos marcados com 99mTc. Alguns

experimentos relatam que cobaias tratadas com dieta contendo extrato de chuchu,

couve-flor ou Ginkgo biloba, e depois com radiofármacos, tiveram a captação radioativa

de 99mTc_MDP aumentada no timo, baço, ovário, útero, coração, pulmão, rim, estômago

e pâncreas. Observou-se também que o 99mTc_DTPA tem a sua biodistribuição alterada

devido à ação da vincristina, uma droga quimioterápica que promoveu o aumento da

captação radioativa deste radiofármaco no útero, ovário, baço, timo, linfonodos, rim,

pulmão, figado, estômago, coração e osso. O extrato de chuchu também tem alterado a

biodistribuição do 99mTc-pertecnetato, como demonstrado em camundongos. A

marcação de hemácias com 99mTc tem sido alterada por extratos vegetais, como os de

espinheira-santa, carqueja e guaraná (SBPC, 2003].

O conhecimento da possibilidade da interação medicamentosa com

radiofármacos é fundamental, uma vez que, sendo desconhecida, pode acarretar

diagnósticos e doenças equivocadas com graves conseqüências ao tratamento do
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paciente. Além disso, existindo a necessidade de repetição do exame, isso irá determinar

um aumento de dose de radiação para o paciente e para os profissionais envolvidos.

Uma das maneiras de se otimizar a condição de interação medicamentosa é a

integração dos vários profissionais envolvidos com o desenvolvimento de modelos que

permitam identificar a possibilidade desse fenômeno.

3.4 A instrumentação

Na décáda de 60 foram inventadas diferentes versões de câmaras de cintilação,

mas a sofisticação só veio nos anos 70, com a utilização de cristais com diâmetros

maiores e com a técnica de emissão tomográfica proposta por David Khul1, em 1971.

Ainda neste ano, M. M. Ter Pogossian desenvolveu as câmaras de PET (Positron

Emission Tomography - Tomografia por Emissão de Pósitrons) e, pouco depois, o

físico George Hounsfield introduziu a técnica de tomografia computadorizada. No fim

dos anos 70, R, Jaszczak desenvolveu várias gama-câmaras, com a capacidade de

detectar a radiação emitida por átomos radioativos. Este método foi conhecido depois

como SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography - Tomografia

Computadorizada com Emissão de Fóton Único) [CASTRO JR. et aL, 2000].

Atualmente, os scanners utilizados na medicina nuclear diagnóstica são a gama

câmara (ou câmara de Anger) convencional, gama-câmara com sistema SPECT e o

PET. A gama-câmara convencional mede raios gama emitidos de traçadores radioativos

e fornece imagens planas (bidimensionais) de todo o corpo ou áreas corporais

selecionadas. Gama-câmaras modernas não são limitadas à imagem plana; nos sistemas

SPECT, dois ou mais detectores giram em tomo do volume corporal selecionado

criando dados tridimensionais que permitem reconstrução tomográfica da distribuição

radioativa dentro do corpo. As imagens seccionais podem ser mostradas, semelhante a

tomografia computadorizada com raios X [SCHERING, 2003].

O sistema PET utiliza isótopos emissores de pósitrons para a obtenção da

imagem. Os pósitrons reagem imediatamente com elétrons pela conversão de sua

energia em dois fótons de 511 keV de energia. Esses fótons podem ser detectados com

gama-câmaras especialmente desenhadas, chamadas de "scanners PET". As imagens

obtidas são tridimensionais, possuem melhor resolução espacial que as cintilografias

convencionais e permitem a quantificação precisa das concentrações radioativas locais.
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Os detectores utilizados nos scanners são os cintiladores; eles absorvem a

energia proveniente das radiações ionizantes convertendo-a em luz com intensidade

proporcional à energia da radiação absorvida pelo detector. Nas próximas seções são

discutidas a operação básica dos scanners e a importância de cada componente.

3.4.1 Gama-câmara

Uma gama-câmara moderna é ilustrada na Figura 3.1. Ela é feita de um

colimador de furos múltiplos, um cristal de NaI de área grande, um guia de luz para

acoplar oticamente um arranjo hexagonal de fotomultiplicadoras ao cristal e um sistema

eletrônico que analisa a posição e a altura do pulso. O conjunto é contido numa

blindag~m de chumbo de espessura suficiente para minimizar a radiação de fundo das

fontes radioativas externas ao campo de visão da câmara [WEBB, 1988].

Blindagem
de chumbo

Guia ótico

Analisador de
posição/altura de pulso

Fotomultiplicadoras

Cristal de Nal (TI)

Colimador de furos múltiplos

Figura 3.1 - Componentes básicos de uma gama-câmara.

a) Colimador

Seleciona a direção dos fótons incidentes na câmara. Os colimadores são

constituídos de furos e distribuídos em arranjo hexagonal, quadrado ou circular. Os

furos são delimitados e separados por septos paralelos e confeccionados de lâminas de

chumbo. Os colimadores defmem geometricamente o campo de visão da gama-câmara e

seu uso depende da radiação e de qual órgão se está estudando. A escolha do tipo de

colimador determina o compromisso entre a resolução espacial e a sensibilidade de

contagem. Eles têm características inversas, ou seja, colimadores que possuem alta
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resolução limitam a sensibilidade de contagem, e vice-versa. Suas características podem

ser expressas em termos de:

a) altura do furo;

b) número de furos;

c) diâmetro dos furos;

d) espessura da parede septal.

Quanto maior for a altura do furo, maior será o processo de seleção dos fótons,

melhor a resolução da imagem e pior a sensibilidade de contagem. Por outro lado,

.quanto maior o diâmetro do furo, maior a sensibilidade de contagem e menor a

resolução [CASTRO JR. et aI., 2000].

Os dois colimadores apresentados na Figura 3.2 são os mais utilizados em

medicina nuclear. O tipo mais simples (Figura 3.2a) possui um único furo na blindagem

de chumbo, que permite que um feixe fino de raios-gama atinja o centro do cristal. No

colimador da Figura 3.2b, o único furo é substituído por vários furos cônicos, todos eles

apontando para um ponto no eixo do cristal. Com tal dispositivo, furos menores podem

ser utilizados e é obtida uma melhor resolução espacial, fornecendo uma imagem mais

detalhada que para o primeiro caso (JOHNS, 1983].

Fotomultiplicadora

Colimador de
furo único

(a)

Cristal

Blindagem de
chumbo

Corpo de prova

(b)

Colimador
de foco

Figura 3.2 - Esquema de um colimador (a) de furo único, e (b) de foco.
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No caso de um colimador de furos paralelos, apenas os fótons incidentes

normais à superfície do colimador alcançarão o cintilador, como mostra a Figura 3.3. O

colimador também defme o campo geométrico de visão da câmara e essencialmente

determina a resolução espacial e a sensibilidade do sistema. Para um colimador de furos

paralelos, pode-se expressar a resolução espacial e eficiência geométrica em termos das

dimensões do colimador. Seja L o comprimento do furo, d o diâmetro do furo e z a

distância fonte-colimador, então a resolução espacial do colimador (Rc) é dada por:

R :::: d(L+z)
c- L

Então, a resolução espacial melhora com o aumento do comprimento do furo ou o

aumento do número de furos por unidade de área, a fim de que um grande número de

furos de pequeno diâmetro possa ser colocado adequadamente na mesma área. Também

é importante dizer que a resolução espacial pode ser otímizada através da minimização

da distância entre a fonte e a superficie do colimador [WEBB, 1988].

Cristal de Nal (TI)

Colimador de chumbo

Trajetórias dos fótons

Objeto

Figura 3.3 - Esquema de um colimador de furos paralelos mostrando como somente os

fótons incidentes normais são detectados pela gama-câmara.

Assim como um colimador de furos paralelos é útil ter um colimador pinhole

("buraco de alfmete") para retratar órgãos pequenos, e colimadores de furos

convergentes/divergentes para corpo inteiro ou órgãos de tamanho médio. Existem

diversos tipos de colimadores para direcionar fótons de diferentes energias e realizar um
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acoplamento adequado entre a resolução espacial e a sensibilidade, conforme mostra a

Tabela 3.1; alguns deles são descritos abaixo:

a) LEHR (low-energy, high resolution) - para isótopos de baixa energia e alta

resolução; usados para perfusão cerebral, miocárdica e imagem da tireóide com

. 99mTc.

b) LEGP (low-energy, geral purpose) - para fótons de baixa energia; é utilizado para a

obtenção de imagens do esqueleto, fluxos sangüíneos e aquisições dinâmicas em

geral.

c) LEHS (low-energy, high sensitivity) - para fótons de baixa energia, tem alta

sensibilidade.

d) MEHS (medium-energy, high sensitivity) - para fótons de energia média, tem alta

sensibilidade.

e) HEAP (high-energy, geral purpose) - para isótopos de alta energia, baixa

resolução: é utilizado para a obtenção de imagens com 1311 e 67Ga.

f) HEAP-PINHüLE - para imagens magnificadas com isótopos de alta e baixa energia

e baixa resolução; usados no estudo da tireóide com l3lr e imagens de articulações.

Tabela 3.1 - Exemplos de colimadores de furos paralelos para uso em gama-câmaras de

400 mm de diâmetro.

TamanhoS do furo Número de Energia máxima
Descrição

(mm) furos (keV)

LEHR 1,8 30.000 150

LEGP 2,5 18.000 150

LEHS 3,4 9.000 150

MEHS 3,4 6.000 400

a Diâmetro dos furos redondos, ou distância entre furos quadrados ou hexagonais.

A Figura 3.4 representa um colimador pinhole que pode ser usado para criar uma

imagem de um objeto pequeno. Ü colimador consiste de uma pequena abertura (de 3 a 5

mm de diâmetro) no fim de uma blindagem cônica de chumbo contendo material

atenuante suficiente para minimizar a penetração dos fótons de energia maior que 500

keV. Ü colimador permite que uma imagem invertida seja projetada no cintilador e,
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posicionando adequadamente o objeto pode-se obter uma imagem otimizada, embora

ocorra alguma distorção no fim da imagem. A resolução espacial e a sensibilidade de

uma gama-câmara acoplada a um colimador pinhole dependem do diâmetro do pinhole

(dp), do diâmetro do cintilador (D), do comprimento do colimador (L) e da distância

fonte-colimador (z), como mostra a Figura 3.4. Por exemplo, se D é constante e L e z

são aumentados, a resolução espacial melhora, mas a sensibilidade é diminuída. Se D

aumenta, z pode ser reduzido para um determinado objeto, e então a sensibilidade e a

resolução podem ser melhoradas ao custo da distorção da imagem. Um colimador

pinhole é mais adequado para imagens de pequenos órgãos, onde o objeto pode ser

colocado próximo do colimador, por exemplo, as articulações e a glândula tireóide

[WEBB,1988].

Cristal de Nal (TI)

Colimador pinhole

Figura 3.4 - Esquema de um colimador pinho1e obtendo uma imagem invertida.

b) Cristal ciotilador

A maioria das gama-câmaras usa um cristal cintilador de iodeto de sódio ativado

com tá1io (NaI(Tl)), [mo (de 6 a 12 mm) e de diâmetro grande (acima de 50 em) que

emite uma luz verde-azulada de aproximadamente 415 nm. O cristal deve possuir alto

número atômico e densidade e um coeficiente de atenuação para 150 keV de 2,22 cm- I
.

Dessa forma, 90% dos fótons de 150 keV são absorvidos em aproximadamente 10 mm.

A saída de luz é a maior de todos os cristais cintiladores disponíveis e o material é
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altamente transparente. Embora seja higroscópico e esteja encapsulado hermeticamente,

o NaI(Tl) é opaco como cintilador para fótons de energias próximas a 100 keV. A

resolução em energia de um cristal NaI (TI) é tipicamente de 10 a 12% para 150 keV.

c) Válvula fotomultiplicadora

A válvula fotomultiplicadora (descrita na seção 2.4.3), é outro dispositivo

fundamental na gama-câmara. O arranjo ótimo das válvulas fotomultiplicadoras

(hexagonais ou circulares) ajustadas bem próximas à superficie do cristal cintilador

circular é o arranjo hexagonal, como mostra a Figura 3.5. Nos. anos 70,

fotomultiplicadoras de 50 nun de diâmetro foram disponibilizadas, limitando o número

usado numa câmara de diâmetro de 40 cm para 37. Nos anos 80, gatpa~câmaras

utilizando fotomultiplicadoras de diâmetros menores (de 25 a 30 mm) tornaram possível

a fabricação de câmaras com 61 ou 75 tubos (adicionando tubos extras nas

extremidades) [WEBB, 1988].

Figura 3.5 - Arranjo de válvulas fotomultiplicadoras num cristal circular de uma gama

câmara contendo 7, 19,37 e 61 válvulas fotomultiplicadoras.

d) Blindagem de chumbo

O cristal cintilador e os componentes eletrônicos são rodeados por uma grande

blindagem de chumbo a fim de minimizar a detecção de radiações indesejáveis de fora

do campo de visão do colimador. Com o desenvolvimento de suportes rotativos para

gama-câmaras, esta blindagem foi severamente reduzida para eliminar o peso do
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sistema sob rotação. Muitas gama-câmaras modernas possuem blin.dagem suficiente

apellas para rrlÍnill1izar a pCiletração de fótons de baixa eí1crgia (111ell0s que 250 ke\') e

isto, juntamente com o uso de cristais finos, possibilita apenas que fótons emissores de

b";·,,, ·,~c""":,, ,,'-':,,~ "':l:~a,l",, ""~" 99mT.. IIIT,~ 123T " 2Ü\T1
a.L:'\..Q.. ,,",,",11 1t;lct ""\..Jd.~il l.HI11L UV,), \"'Vl.11V ~ \,.., .1.11, .l. C 1.

3.4.2 Sistemas de tomografia de emissão de púsitrom; (PET)

A tomografia por emissão de pósitrons utiliza uma técnica sofisticada para

é colocado í,;m uma cama móvel que desliza por controle remoto para dentro de uma

ab'·'-t'lI'" CIr'"lllar do tn~lol'r;'~" ao I'L'dor a"'55'a 'lhertllTn e'x.·;"to'~~ .1;,,,,_,..,,. dn "".',''',-", d-"'~l L a ' '-' ~11 '6 «.tu, \.r ~" uu_·~t Ua. ... 10l.\,,;111 U1Y\,.-.t.:;V':' ÇU... \.IlVl,"-,':> \,..

radiação. Os raios gama provenientes do radiofármaco dentro do. corpo do paciente

atingem os detectores de radiação fazendo o cristal emitir um pulso de luz que é

amplificado por uma fotomultiplicadora; a informação é enviada ao computador ligado

ao aparelho. O processo é chamado de cintilografia e é apresentado na Figura 3.6.

(

)

Figura 3.6 - Representação do exame cintilográfico num paciente. O computador

reconstrói os locais onde cada pulso de radiação se originou, mostrando uma imagem

semelhante a uma fatia do corpo.

Para ser detectado pelo sistema PET, o radioisótopo administrado deve decair

por emissão de pósitrons. O pósitron emitido colide com elétrons do tecido,

normalmente ao perconer cerca de 1 n1111 a partir do ponto de emissão. A interação das

duas partículas, no fim do alcance, resulta na conversão de matéria em energia na forma
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de dois raios gama, devido à aniquilação das partículas, com energia total de 1,02 MeV.

Estes raios gama de alta energia emergem do ponto de colisão em direções opostas, e

são registrados por detectores localizados em volta do paciente.

Como radiações gama emitidas pelo corpo são simétricas, o par de detectores

posicionados a 1800 um do outro, detectará os raios simultaneamente. Essa

característica ímpar do PET dá uma resolução de imagem melhor que qualquer outro

método em medicina nuclear. Porém, se um dos fótons for espalhado, a linha de

coincidência que originou os fótons não· será simétrica. Depois de aproximadamente

500.000 eventos de aniquilação, a distribuição do traçador é calculada por algoritmos de

reconstrução tomográfica, reconstruindo uma imagem 'bidimensional. A resolução

espacial é deteriorada pela ocorrência de coincidências acidentais [RADIOLOGY,

2003; SCHERING, 2003; UFRGS, 2003a].

Os problemas encontrados com radiofármacos usados no PET são devidos à sua

meia-vida muito curta CSF, meia-vida de 1,8290 ± 0,0005 horas [LAGOUTINE, 1982])

o que requer a adoção de procedimentos especiais para a produção e o controle de

qualidade e exige que a fabricação seja localizada próxima ao local de aplicação.

Apesar da grande importância, o PEI ainda não possui uma freqüência

significativa na rotina, estando limitado a algumas instituições no Estado de São Paulo,

onde o IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) produz o lSF. No Estado

do Rio de Janeiro, o IEN (Instituto de Engenharia Nuclear) já produz este radionuclídeo.

A Figura 3.7 mostra as configurações de um equipamento PET de cristais

múltiplos de fatia única; cada cristal está individualmente acoplado a uma válvula

fotomultiplicadora. Como o PEI é aplicado principalmente em neurologia e

metabolismo cerebral, a maioria dos sistemas é especificamente projetada para

reproduzir o cérebro e tem um diâmetro de anel pequeno. A imagem do tronco é mais

dificil porque o número de fótons não espalhados é de 2 a 8 vezes menor que aqueles

para imagens do cérebro.

A característica mais importante do PET é o material cintilador usado. A Tabela

3.2 mostra as propriedades relevantes de três cintiladores mais comuns. O germanato de

bismuto (BGO) por causa da sua alta densidade e número atômico, fornecendo uma

sensibilidade aproximadamente três vezes maior que o iodeto de sódio (NaI),

atualmente é utilizado em quase todos os sistemas PET de cristais múltiplos. Por serem

não higroscópicos, os cristais de BGO também podem ser colocados muito mais

próximos do que os cristais de Na!.
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(a)

Fotomultiplicadoras

com cristais de Nal

Trajetória dos
fótons

(b)

Cristais

Pontos de
aniauilacão

Fotomultiplicadoras

Blindagem

Blindagem

(c)

Trajetória dos fótons
de aniquilação

Detector

Figura 3.7 - Configuração de câmaras PET de cristais múltiplos: (a) sistema hexagonal;

(b) sistema de anel; (c) vista lateral de ambos os sistemas.
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Tabela 3.2 - Propriedades fisicas de alguns cintiladores inorgânicos.

Constante de Comprimento de onda de
Cintilador Densidade

decaimento (ns) emissão (nm)

NaI 3,67 230 410

BGO 7,13 300 480

BaF2 4,89 0,7; 620 195; 220; 310

3.4.3 SPECT

Analogamente ao PET, o sistema SPECT calcula a concentração de

radionuclídeos introduzidos no corpo do p~ciente, por meio de dois ou mais detectores

que giram em torno dele, criando dados tridimensionais que permitem a reconstrução da

imagem tomográfica. São utilizados emissores de radiação gama e os que decaem por

captura eletrônica; as energias dos fótons do SPECT são de cerca de 140 keV, mas

somente um fóton é emitido, o que inviabilÍza a utilização da técnica de coincidência,

utilizada na PET. A resolução final, da ordem de 7 mm, é um fator 3 ou 4 vezes pior que

na PET, e muito pior que na tomografia convencional e as imagens são limitadas pela

radiação de fundo. O custo de urna imagem SPECT é da ordem de US$ 700, enquanto o

de uma PET é da ordem de US$ 2000 [UFRGS, 2003b].

3.5 Aquisição de imagens

As imagens adquiridas podem ser estáticas (planas) ou dinâmicas: imagens

estáticas podem ser adquiridas em exames de tireóide, cintilografias ósseas e pesquisas

de corpo inteiro. Imagens dinâmicas são várias imagens obtidas em pequenos intervalos

de tempo, úteis para a obtenção do fluxo sangüíneo, dos ossos, dos rins, das vias

biliares, estudo do refluxo gastro-esofágico e do esvaziamento gástrico.

3.6 Processamento da imagem

As imagens adquiridas são processadas por um programa computacional que

processa os dados, reconstrói os locais dentro de corpo onde se originou cada pulso de

radiação e conta o número de pulsos por segundo que vem de cada ponto da imagem.

Isso ocorre porque as estruturas que tem maior concentração do radiofármaco injetado

emitem uma quantidade maior de radiação, significando que elas são mais ativas em
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termos de metabolismo cerebral ou circulação sangüínea. A imagem fornecida pelo

computador é semelhante a urna seção ou fatia; a fatia pode seguir urna orientação

horizontal (seção transversal) ou vertical (seção coronal).

O número de pulsos de radiação contados pelo computador em um intervalo fixo

de tempo é mostrado na tela de vídeo com um pontinho, cuja intensidade é mostrada em

tonalidades de cinza. O preto significa atividade nula (contagem zero), e o branco puro

significa o nível mais alto de contagem. A mesma imagem pode ser exibido em falsa

cor, que permite obter um contraste melhor das regiões "quentes". A escala de falsa cor

converte cada nível de cinza em um tom de cor em um arco-íris, sendo o vermelho

representando a contagem mais alta, depois vindo o amarelo, depois o verde, e assim

por diante. Azul, violeta e preto representam os níveis mais baixos de atividade.

Tornando diversas fatias ao mesmo tempo, um programa de computador especial

pode ser usado para fazer uma reconstrução tridimensional da imagem,· seguindo uma

orientação perspectiva desejada pelo médico. Colocando essas diferentes visões como

quadros de um filme, o scanner pode mostrar isso como uma rotação animada [EPUB,

2003a; EPUB, 2003b].

3.7 Interferências

Muitos fatores podem afetar a qualidade das imagens em medicina nuclear, entre

eles a eficiência de detecção, distância da fonte ao detector, atenuação da radiação no

paciente, espalhamento da radiação, estatísticas de contagem, entre outras. Essas

limitações estão relacionadas com o sistema de cintilação, que não é capaz de produzir

imagens perfeitas da distribuição dos radionuclídeos. Entretanto, é possível minimizar

algumas incertezas através da aquisição de matrizes para corrigir parâmetros que

determinam o bom desempenho do sistema, entre eles: a resolução espacial, o contraste,

o ruído, e a ausência de distorções. Para esse fim, deve-se otimizar as condições do

exame, por exemplo, manter o paciente o mais próximo possível do detector, adquirir

imagens com estatística de contagem maior possível, ajustar adequadamente a janela do

detector, colimador e as matrizes de aquisição.

As gama-câmaras modernas apresentam vários sistemas de correções, mas estes

apresentam deterioração com o tempo, e apenas através de um rigoroso programa de

qualidade o operador será capaz de identificar possíveis alterações na imagem

[CASTRO JR. et aI., 2000].
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CAPÍTULO 4

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

4.1 Procedimento para padronização do 201Tl

Neste trabalho escolheu-se o 2Dln para padronização por ser um radioisótopo

ainda não calibrado absolutamente no LNMRI e ser muito utilizado nos SMN. Para

realização deste trabalho o 2D1TI foi padronizado por 4 métodos distintos: contagem em

coincidência 47tp-y, espectrometria gama (método relativo com curva de eficiência),

sistema com câmara de ionização IG12 e ativímetro. Os resultados foram comparados

com o objetivo de levantar os problemas inerentes ao sistema de medição de

espectrometria gama que utiliza o método pico-sorna, que é o estudado dado neste

trabalho.

Um frasco contendo 1,20 mL de solução de cloreto de tálio com atividade de

185 MBq foi enviado pelo IPEN e recebida pelo LNMRI no dia 27 de maio de 2003. No

LNMRI, a solução foi diluída e dividida, de forma a criar os padrões radioativos a

serem medidos nos diversos sistemas de calibração.

Os dois principais métodos de produção do 2D1n são os apresentados abaixo

[LAGOUTINE, 1982], sendo o segundo modo o utilizado pelo IPEN. Ambos geram o

2D2Tl como urna possível impureza.

Ao analisar a amostra de 2D1Tl por meio de técnicas de espectrometria gama

constatou-se a presença de 202TI (seção 5.1.4.1), fato que será levado em conta nos

cálculos.

O 20lTI e o 202TI se desintegram unicamente por captura eletrônica para o 2D1Hg e

202Hg, respectivamente, emitindo raios gama e raios X do mercúrio, conforme

apresentado na Tabela 4.1 [SCHOTZIG, 1993].
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Tabela 4.1 - Probabilidades de emissão de raios X e raios gama do 20\TI e do 202TL

201TI 202TI

Emissão
Energia Probabilidade Energia Probabilidade

(keV) (%) (keV) (%)

Raio X HG-L 11,10 0,40 11,10 0,284

26,34 0,000091 - -

Raiosy 30,60 0,00253 - -
32,19 0,00258 - -

HG-Ka2 68,90 0,269 68,90 0,226

HG-Kal 70,82 0,46 70,82 0,384

Raios X . HG-Kf31 80,20 0,744 80,20 0,135

HG-Kf32 82,50 0,044 82,50 0,037

135,34 0,02565 - -

141,10 0,00006 - -

165,88 0,00155 - -

Raiosy 167,43 0,1000 - -

- - 439,56 0,914

- - 520,13 0,0059

- - 959,70 0,00069

4.1.1 Medidas na câmara de ionização

A solução fornecida pelo IPEN foi inicialmente dividida em três frascos e

completada com água destilada até a geometria desejada conforme mostra a Tabela 4.2.

As medidas apresentadas nesta Tabela foram realizadas no ativímetro CAPINTEC

CRC-15R.

As amostras medidas na câmara de ionização foram condicionadas em dois tipos

de ampolas: tipo LNMRI e tipo NIST. Ampolas tipo LNMRI são comerciais,

encontradas no mercado brasileiro; ampolas tipo NIST não são comerciais, foram

encomendadas pelo laboratório NIST (National Institute ofStandards and Technology),

a fIm de realizar comparações laboratoriais internacionais. Ela é uma ampola padrão

utilizada somente pelos usuários do SIR (Sistema Internacional de Referência).
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Tabela 4.2 - Dados da solução de cloreto de tálio utilizada para padronização.

Recipiente Volume(mL) Datada Hora da Atividade
medição medição (MBq)

Ampola tipo NIST 2 mL (solução + diluente) 27/0512003 16:20 76,2

Ampola tipo LNMRI 2 mL (solução + diluente) 27/0512003 15:38 76,5

Frasco de penicilina 5 mL (solução + diluente) 27/0512003 15:08 154,6

As amostras devem estar contidas nas ampolas com seu volume completado até

a altura de 2 em. Como as ampolas não tem a mesma espessura, esta altura corresponde

a aproximadamente 3,5 g de solução para a ampola NIST e 2,7 g de solução para a

ampola LNMRI. Ambas as ampolas foram medidas na câmara de ionização do dia

27.05.2003 até o dia 23.06.03 a fim de acompanhar o decaimento do 2ü\Tl e constatou

se a presença da impureza 2ü2Tl, que superestimou o valor da meia-vida do 2ü\TL Com

esse método, obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 4.3.

Tabela 4.3 - Meia-vida do 2ü\TI detenninada por meio do gráfico In corrente x tempo.

Ampola Meia-vida (dias) Incerteza

Tipo NIST 3,76056 0,0989

TipoLNMRI 3,91343 0,1123

Vê-se que a presença do 2ü2TI superestima o valor da meia-vida do 2ü\Tl. Sendo

este um dado experimental decorrente de medidas que geram várias incertezas, optou-se

utilizar outro tipo de levantamento a fim de minimizar as incertezas associadas ao

logaritmo neperiano. A partir das medições realizadas por meio do sistema de

espectrometria gama, detectou-se que a proporção de impureza de 2ü2TI no início das

contagens era de 0,29% em relação ao 2ü\Tl. Com esse método, obteve-se os resultados

apresentados na Tabela 4.4 onde vê-se que esses dados estão bem mais próximos do

valor considerado como verdadeiro para a atividade do 2ü\Tl. A Tabela 4.4 também

apresenta a meia-vida experimental do 2ü2Tl.
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Tabela 4.4 - Meia-vida do 201Tl e 202Tl determinada por meio do gráfico corrente

líquida x tempo.

Meia-vida (dias)

Ampola
Este trabalho Schõtzig (1993)

261Tl 202TI 201TI 202TI

TipoNIST 3,10469 ± 0,04873 12,72162 ± 0,10078 3,043 ± 0,003 12,35 ±0,17

TipoLNMRI 3,14971 ± 0,03900 12,35005 ± 0,00003 - -

4.1.2 Medidas no iodeto de sódio

o detector utilizado nesse trabalho é do tipo poço fabricado pela Harshaw; ele

está condicionado numa blindagem de chumbo construída no IRD e suas dimensões são

apresentadas na Figura 4.1. Este tipo de detector é muito utilizado quando é preciso

medir pequenas quantidades de material radioativo, uma vez que uma fonte puntiforme

colocada no centro e no fundo do poço é ''vista'' pelo detector com um ângulo sólido

próximo a 4n esfero-radianos. Experimentalmente, pequenas variações nas dimensões

da fonte e de seu posicionamento não afetam significativamente o resultado de

medições com este tipo de detector.

1"

lodeto de sódio

Fotomultiplicadora

5"

Figura 4.1 - Dimensões do detector utilizado; diâmetro e altura de 5" e poço de

diâmetro 1" e altura 2",
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4,21mn

Foram utilizados dois tipos de fontes neste detector: fontes puntiformes em PVC

(polivilina), chamadas de fontes sólidas e fontes puntiformes em filmes finos de VYNS

(copolímero cloreto de polivinila - acetato de polivinila), chamadas de fontes fmas. O

esquema das fontes sólidas é apresentado na Figura 4.2; com o auxílio de um

picnômetro foram depositadas gotas da solução de 2ü1Tl sobre um filme de poliestireno

com espessura de 0,05 mm. Após a secagem as fontes foram cobertas com um filme,

também de poliestireno, com as mesmas características do utilizado para o depósito da

solução. O filme foi cortado na forma de uma circunferência de 8,75 mm de raio, a

partir do depósito da fonte, e colocado no centro de um suporte de PVc. As massas das

soluções foram pesadas pelo método diferencial [BERNARDES, 2002].

<l> 25,4 mm

Cobertura
filme de poliestireno

L/50 5,0«i'f;');.~n~cz> mm

De''''it" da "'7:=.~.\W0) El2~3 nun .• ••.••• ...••.••• .•. <l> 17,5 11un

.15,4 n11n

L'"lr d 1" . A" .' cll17 5 Bunri ne e po lestrreno '0,05 nml

Suporte de PVC

Figura 4.2 - Esquema para preparação das fontes sólidas.

As fontes fmas são originalmente preparadas para utilização no sistema de

detecção 4n:f)-y; o filme de VYNS é aderido no suporte apresentado na Figura 4.3 e,

após a secagem, as fontes são cobertas com uma fina camada de ouro ('-' 20 nm). Da

mesma forma que para as fontes sólidas são depositadas gotas da solução de 2Ü1Tl sobre

o filme. A fonte pode ou não ser selada com outro filme de VYNS.
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30.0mm

<1>15,0 mm

O,llilln

Suporte de aço inoxidável

Figura 4.3 - Esquema para preparação das fontes finas.

A Figura 4.4 apresenta os posicionamentos das fontes finas e sólidas para

medição em espectrometria gama; a Figura 4.4a mostra uma fonte sólida dentro do poço

do detector encostada no cristal; esta geometria permite o emprego do método pico

soma. A Figura 4.4b apresenta a geometria utilizada para uma fonte [ma (este tipo de

fonte não cabe dentro do poço) e a Figura 4.4c mostra uma fonte (fma ou sólida) a 15

cm do detector, que é a geometria utilizada para calibração do multi-canal e medidas de

Impurezas.

Fonte

Fotomultiplicadora

(a) (b) (c)

Figura 4.4 - Posicionamento da fonte (a) encostada no cristal; (b) rente ao cristal; (c) a

15 cm do detector.

4.1.3 Medidas no detector de germânio hiper-puro (GeHP)

Tanto o sistema de medição do detector de GeHP quanto o iodeto de sódio

utilizam um analisador de altura de pulso para recolher o espectro a ser estudado; o

software empregado é o programa de análise espectral Maestro II que acompanha o
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instrumento. Para as faixas de atividade empregadas no LNMRl este programa tem se

mostrado adequado, embora existam programas diferentes para este propósito, variando

na forma e representação para radiação de fundo e nos limites estabelecidos para

representar a zona de influência do fotopico no espectro [DELGADO, 1996J.

No LNMRI o detector de GeHP executa duas funções importantes: a checagem

dos padrões que são solicitados pelos usuários e a análise das impurezas radionuclídicas

nas soluções adquiridas. Para tal, o detector de GeHP tem sua curva de eficiência

elaborada a partir dos padrões disponíveis no LNMRI; com esta curva pode-se também

medir a atividade de uma fonte e quantificar as impurezas presentes. Na análise de

impurezas a fonte radioativa é posicionada a uma certa distância do detector a fim d~

evitar o empilhamento de pulsos quando a fonte é muito intensa e minimizar o efeito em

emissores multi-gama onde dois fótons provenientes do mesmo radionuclídeo interagem

ao mesmo.tempo com o detector; a este fenômeno é dado o nome efeito-soma.

4.1.4 Método pico-soma

No método pico-soma aproveita-se o efeito-soma para realizar a medida da

atividade absoluta de uma fonte radioativa; este método foi inicialmente desenvolvido

para utilização em detectores de Na! (TI) tipo poço [BRINKMAN, 1963J, onde a fonte é

colocada dentro do poço (Figura 4.4a), mas também se aplica a dados obtidos por meio

de detectores de GeHP, em determinadas condições (as duas radiações não devem

apresentar correlação angular entre elas). A Tabela 4.5 apresenta as somas prováveis

decorrentes das combinações das emissões radioativas para o 2Ü1n e a Tabela 4.6 as

,. 2ü2Tlsomas provavels para o .

No caso do 2ü1Tl o método de padronização é semelhante ao desenvolvido por

Brinkman para o 123r [BRINKMAN, 1977J, e no caso do 2Ü2n o método é semelhante ao

caso do 6üCo [BRINKMAN, 1963]. As equações utilizadas e uma explicação mais

detalhada do método pico-soma é apresentada no Anexo K.
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Tabela 4.5 - Somas prováveis decorrentes das combinações das emissões de raios X

com raios X (coincidências XX) e raios gama com raios X (coincidências r-X) do 201TI;

as emissões menos prováveis foram omitidas.

Coincidências Somas prováveis Energia (keV)

XXI .68,90 + 68,90 137,80

XX2 68,90 + 70,82 139,72

XX3 70,82 + 70,82 141,64

XX4 68,90 + 80,20 149,10

XX5 70,82 + 80,20 151,02
Raios X + Raios X

XX6 68,90 + 82,50 151,40

XX7 70,82 + 82,50 153,32

XX8 80,20 + 80,20 160,40

XX9 80,20 + 82,50 162,70

XXIO 82,50 + 82,50 165,00

yXl 135,34 + 68,90 204,24

yX2 135,34 + 70,82 206,16

yX3 135,34 + 80,20 215,54

yX4 135,34 + 82,50 217,84

Raios y + Raios X yX5 167,43 + 68,90 236,33

yX6 167,43 + 70,82 238,25

yX7 167,43 + 80,2 247,63

yX8 167,43 + 82,5 249,93

Tabela 4.6 - Somas prováveis decorrentes das combinações das emissões de raios gama

com raios X (coincidências y-X) do 202TI; as emissões menos prováveis foram omitidas.

Coincidências Somas prováveis Energia (keV)

yXl 439,56 + 68,90 510,38

yX2 439,56 + 70,82 519,76
Raios y + Raios X

yX3 439,56 + 80,20 522,06

yX4 439,56 + 82,5 589,03
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4.2 Avaliação das comparações

4.2.1 Metodologia

A medição da atividade da solução, contendo o radiofármaco de interesse, é feita

no SMN e no LNMRI. Os resultados são comparados e é feita uma avaliação de

desempenho do SMN, utilizando o valor do LNMRI como referência. O valor do

LNMRI é tomado por referência por ter sido padronizado por meio de um Sistema de

Medição Absoluto, isto é, comparado com as medições de diversos países através de

seus laboratórios nacionais. Dos radionuclídeos utilizados, o 1311está rastreado ao BIPM

(Bureau International des Poids et Mesures) e o 67Ga está rastreado ao NIST. Por outro

lado, o LNMRI tem esta denominação de laboratório nacional designada pelo

INMETRO.

4.2.2 Procedimento experimental

a) Medição da atividade

A solução é medida na Câmara de Ionização, tipo poço, modelo IG12, da

Centronic, do LNMRI, previamente calibrada com soluções radioativas de referência

padronizadas por sistemas absolutos de medição do LN11RI; este valor fornece o valor

de referência (Xref) da atividade.

b) Determinação das incertezas

Dos três valores obtidos de medições independentes no SMN, obtém-se o valor

médio X e a incerteza associada a ele. A incerteza total da medição é feita compondo

se quadraticamente as incertezas do Tipo A com as do Tipo B e é dada por

onde:

• S A incerteza tipo A: é o desvio padrão das três medições e se deve a natureza

aleatória no processo de medição;

• SB incerteza tipo B: é calculada quando os dados não são obtidos por meio de

medições sucessivas, e sim por um julgamento técnico sobre a variabilidade
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da grandeza, como, comportamento e propriedades do equipamento,

especificações do fabricante do ativímetro e última aferição do equipamento.

As incertezas dos valores de referência dependem do radionuclídeo a ser medido

e são obtidas compondo-se as incertezas das medições associadas à câmara de ionização

IG12. As incertezas utilizadas neste trabalho estão apresentadas na Tabela 4.7 e as

características dos recipientes utilizados nas comparações estão descritas na Tabela 4.8.

Tabela 4.7 - Incertezas combinadas dos valores de referência..

Radionuclídeo Incerteza (%)
biGa 1,0

wI 1,6

'HffiTc 0,7

LU1TI 0,9

Tabela 4.8 - Características dos recipientes utilizados no ativímetro CAPINTEC CRC

l5R.

Recipiente
Capacidade Volume da amostra

(roL) radioativa (roL)

Frasco de penicilina (LNMRI) 20 5

Frasco de penicilina (IEN) 10 3

Seringa plástica 5 3

4.2.3 Avaliação de desempenho

Inicialmente, o desempenho dos SMN foi avaliado em função de dois

parâmetros: a Razão R, que permite associação à norma reguladora do Brasil [CNEN,

1996] e o Desvio Padrão Normalizado D, associado à exatidão metrológica [JARVIS,

1981; NATRELLA, 1963]. Porém, o Desvio Padrão Normalizado D não leva em

consideração as incertezas medidas nos SMN, e por isso foi substituído pelo Desvio

Normalizado E associado com a qualidade das medidas individuais dos SMN em

relação a um valor de referência [ABNT, 1999; BEISSNER, 2002; MARTÍNEZ et aI,
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2002], de acordo com recomendações do Intemational Committee for Radionuclide

Metrology (ICRM).

4.2.3.1 Razão R

A Razão, utilizada como parâmetro de avaliação do desempenho do SMN, é

obtida pelo quociente

X
R=

X ref

onde:

• X o valor médio obtido das n medições realizadas pelo SMN participante

corrigido para a data de referência através da expressão de correção do

decaimento;

valor designado pelo laboratório de referência (no caso, o LNMRI),

considerado como valor verdadeiro da atividade.

A Razão R classifica o desempenho dos SMN em coriforme (à norma CNEN) e

não conforme, de acordo com os limites apresentados na Tabela 4.8. O desempenho do

SMN toma-se melhor à medida que o valor de R aproxima-se de um.

Tabela 4.8 - Limites adotados da Razão R.

Razão R Desempenho

O,90~R~1,10 Conforme a norma CNEN

0,90 > R> 1,10 Não conforme a norma CNEN

4.2.3.2 Desvio Normalizado E

o Desvio Normalizado E, utilizado como parâmetro de avaliação do

desempenho analítico do SMN, é calculado pela expressão
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E= X-X ref

k~u 2 (X) + U 2 (X
ref

)

onde:

IEI< 1

• u(X) incerteza nas medidas dos SMN;

• u(X ref ) incerteza do valor de referência X ref ;

• k fator de abrangência.

Como se está comparando resultados -de SMN com um valor de referência de um

laboratório de metrologia padrão, utilizou-se k = 2 num nível de confiança de

aproximadamente 95% como um critério adequado. Quanto mais próximo de zero o

valor de E, melhor o desempenho alcançado pelo S!vfN participante. O Desvio

Normalizado E permite classificar o desempenho dos SMN em satisfatório e

insatisfatório, conforme mostra a Tabela 4.9.

Tabela 4.9 - Limites adotados do Desvio Normalizado E.

Desvio normalizado E Desempenho

-l::;;E::;l Satisfatório

-l>E>l Insatisfatório

Foram realizadas diversas rodadas de comparações no Estado do Rio de Janeiro

e duas rodadas na Região Centro-Oeste; devido a questões logísticas, o procedimento

difere para cada localidade. Assim, o procedimento no Estado do Rio de Janeiro difere

do utilizado na Região Centro-Oeste.

4.3 Comparações no Estado do Rio de Janeiro

A medição da atividade foi realizada em dois estágios, no LNMRI e no SMN.

Os dados registrados no S!vfN são levados ao LNMRI e comparados com os valores de

referência através da avaliação de desempenho descrita na seção 4.1.
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Procedimentos no LMNRI:

a) Envio da solução contendo o radiofármaco de interesse ao LNMRI pelo IPEN ou

pelo IEN no frasco de penicilina com volume de 5 mL ou na seringa plástica de

volume igual a 3 mL;

b) se o volume da solução for menor que o desejado, Gompletar com água destilada

para ajustar à geometria do ativímetro fabricado pela Capintec, modelo CRC-15R;

c) medição da amostra no ativímetro Capintec CRC-15R, para obter o valor de

referência. O medidor foi previamente calibrado com uma solução de 67Ga

padronizada pelo NIST e confIrmada por uma Câmara de Ionização, tipo poço,

modelo IG12, da CentronÍc.

Procedimentos no SMN;

a) anotar a data da medição, o fabricante e o modelo do ativímetro;

b) medir a radiação de fundo do ativímetro antes da solução;

c) medir a solução três vezes, anotando a hora e o minuto;

d) medir a radiação de fundo do ativímetro após a solução;

e) anotar os dados da última calibração do ativímetro.

4.3.1 Comparações de 67Ga

o radionuclídeo escolhido para a primeira rodada de comparação regional foi o

67Ga que, por possuir uma meia-vida de 3,2612 ± 0,0006 d [SCHOTZIG, 1993]

possibilitou a medição por vários dias. Para estas comparações contou-se com a

colaboração do IPEN, que nos forneceu as amostras.

Ao todo foram realizadas três rodadas de comparações com este radiofármaco,

com a participação de SMN da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro. No

Anexo D estão listados os participantes da primeira rodada e no Anexo E os

participantes da segunda e terceira rodadas, com os respectivos modelos de medidores

de atividade.

4.3.2 Comparações de 1231

Para esta comparação contou-se com a colaboração do IEN, que produz 1231 no

ciclotron desde 1998.
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Foram realizadas três rodadas de comparação com o 1231; o Anexo F lista os

participantes da primeira rodada e o Anexo G os participantes da segunda e terceira

rodada, com os respectivos medidores de atividade.

A meia-vida utilizada foi de 13,21 ± 0,03 horas [LAGOUTINE, 1982].

4.3.3 Comparações de 99mTc

Para esta comparação contou-se com a colaboração de um dos SMN

participante que nos forneceu a amostra de 99mTc; a meia-vida utilizada foi de 6,007

horas ± 0,012 horas [COURSOL, 1982].

Neste trabalho, foi realizada uma rodada de comparação com seringa, embora

tenham sido realizadas anteriormente duas rodadas regionais com frasco de penicilina

[IWAHARA, 2001]. Não foram detectadas impurezas na amostra ao ser analisada por

meio de espectrometria gama.

4.3.4 Comparação de 20lTI

Para esta comparação contou-se com a colaboração de um dos SMN

participantes, que forneceu a amostra de 2ü1Tl. A meia-vida utilizada foi de 3,0408 ±

0,0042 d [LAGOUTINE, 1982]. Foi realizada uma rodada com este radiofármaco e os

participantes são apresentados no Anexo L

4.4 Comparações na Região Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste, a metodologia e o procedimento foram idênticos aos do

Rio de Janeiro, exceto que ambas as amostras foram fornecidas por um dos SMN

participante. A avaliação de desempenho foi realizada conforme descrito na seção 4.2.3.

O laboratório de referência é localizado em Brasília, no DIPLAN (Distrito do

Planalto Central), órgão subordinado à CNEN que possui um ativímetro testado e

qualificado por funcionários do LNMRI, garantindo sua rastreabilidade. Isto significa

que o valor medido no calibrador do DIPLAN será considerado como valor de

referência para as comparações realizadas na Região Centro-Oeste. Além disso, os

técnicos do DIPLAN foram treinados pelos funcionários do LNMRI. Para ativar este

ponto da rede foram realizadas duas comparações simultâneas, de 1311 e 99mTc, contando

com a participação de 18 SMN de toda a Região Centro-Oeste gerando 20 resultados. A
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Tabela 4.10 mostra a rastreabilidade do ativímetro do DIPLAN em relação aos

radionuclídeos 1311 e 99mTc na geometria de frasco de penicilina com volume de 5 mL de

solução e o Anexo J os participantes da rodada.

Tabela 4.10 - Rastreabilidade do ativímetro localizado no DIPLAN em relação ao

LNMRI.

1-131 Tc-99m

Equipamento
(frasco de 5 mL) (frasco de 5 mL)

A(MBq) Desvio A(MBq) Desvio
relativo (%) relativo (%)

Câmara de Ionização IG12 2,31 - 1324,6 -

Ativímetro CRC-15R (DIPLAN) 2,31 ° 1387,5 4,7

Atívímetro CRC-15R (LNMRI) 2,32 0,48 1383,8 4,5
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CAPÍTULO 5

RESULTADOS

Os resultados serão apresentados em três partes: a primeira compreende a

padronização do 20!Tl, a segunda, as comparações realizadas no Estado do Rio de

Janeiro e a terceira, as comparações realizadas na região Centro-Oeste.

5.1 Padronização do 20lTl

A Figura 5.1 apresenta o espectro obtido por meio do detector de NaI (TI); neste

espectro, os seguintes picos são observados:

• 40 a 100 keV: picos devido aos raios X Ka e Kp formados na captura eletrônica e

na conversão interna K dos raios gama de 135 keV e 167 keV;

• 110 a 200keV: picos devido às coincidências XX e os fotopicos de 135 keV e 167

keV do 2D!Tl·,

• 200 a 300keV: picos devido às somas de raios gama e raios X do 201Tl;

• 400 a 500 keV: pico devido ao fotopico de 439,56 keV do 202Tl;

• 500 a 620 keV: picos devido às somas de raios gama e raios X do 202Tl.

o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Canal

Figura 5.1 - Espectro da fonte de 20!Tl obtido do detector Na! (TI).
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Nota-se que este detector não possui resolução para separação de picos. Assim,

optamos por usar o detector de germânio que apresenta um espectro como o apresentado

na Figura 5.2. Neste espectro os seguintes picos são observados:

• 70 a 90 keV: picos devido aos raios X Ka e K~ formados na captura eletrônica e na

conversão interna K dos raios gama de 135 keV e 167 keV;

• BOa 170 keV: picos devido às coincidências XX e os fotopicos de 135 keVe 167

keV do 20\n',

• 200 a 250 keV: picos devido às somas de raios gama e raios X do 20\TI;

• 430 a 450 keV: pico devido ao fotopico de 439,56 keV do 202Tl;

• acima de 490 keV: picos devido às somas de raios gama e raios X do 202Tl.
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Figura 5.2 - Espectro da fonte de 20\TI obtido do detector GeHP.

Está claro que este espectro possui muitos detalhes que não são possíveis de

serem observados no espectro do detector de iodeto de sódio, daí o detector de germânio

ter sido escolhido para realizar as análises. As áreas dos fotopicos foram analisadas de 3

maneiras diferentes, como mostra a Figura 5.3, a saber:

a) método pico-a-pico - cada fotopico do espectro foi analisado individualmente

(Figura 5.3a);

b) método dos bloquinhos - pequenos grupos de fotopicos foram analisados como um

único pico (Figura 5.3b);
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c) método dos blocões - grandes grupos de fotopicos foram analisados corno um único

pico (Figura 5.3c).
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Figura 5.3 - Espectro mostrando os picos de coincidência yXl, yX2, yX3 e yX4 e os

diversos métodos de análise; (a) método pico-a-pico: cada pico é analisado

individualmente; (b) método dos bloquinhos: no exemplo, os picos yXl + yX2 formam

o primeiro b1oquinho e yX3 + yX4 formam o segundo; (c) método dos b1ocões: os picos

yXl + yX2 + yX3 + yX4 formam um único blocão.

ATabela 5.1 mostra corno os fotopicos foram distribuídos entre os blocos. Não

foi possível concluir qual dos três métodos de análise é o mais adequado. A princípio

julgou-se que utilizando o método dos bloquinhos, conseguiríamos menores incertezas,

mas, ao avaliar os resultados tal hipótese não foi confIrmada. O que se sabe ao certo é
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que nenhum dos três métodos é adequado se utilizado isolado dos outros, ou seja, o

ideal seria uma composição de todos eles ao analisar o espectro.

Tabela 5.1 - Distribuição dos fotopicos entre os blocos para análise de suas áreas.

Pico a pico Bloquinhos Blocão

Ka2
Ka2 + Kal

Kal
Ka2 + Kal + K~l + K~2

K~l
K~2+ K~l

K~2

XXI eUITI)

XX2 ('uITl) XXI + XX2 + XX3

XX3 eUITI)

XX4 eUITI)
XXI + XX2 + XX3 +

XX5 eO!TI)
XX4 + XX5 + XX6 +'XX7 XX4 + XX5 + XX6 + XX7 + XX8

XX6 eU!Tl)
+ XX9 + XXIO

XX7 (LUITI)

XX8 eO!Tl)

XX9 eUITI) XX8 + XX9 + XXIO

XXIO eUITI)

yXI eO!Tl)
yXI +yX2

yX2 eOlTI)
yXI + yX2 + yX3 + yX4

yX3 eO!Tl)
yX3 +yX4

yX4 eO!Tl)

yX5 eO!TI)
yX5 +yX6

yX6 eOlTl)
yX5 +yX6 +yX7 +yX8

yX7 eO!Tl)
yX7 + yX8

yX8 eO!Tl)

yXI e 02TI)
yXI +yX2

yX2 eO~I)
yXI + yX2 + yX3 + yX4

yX3 eO~l)
yX3 +yX4

yX4 eO~l)
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A Tabela 5.2 apresenta os resultados das atividades do 20lTI e do 202TI

determinadas pelos 5 sistemas de medição disponíveis no LNMRI. A flutuação existente

nos resultados para o método pico-soma será estudada em trabalhos posteriores, assim

como os 3 métodos de análise (pico a pico, bloquinhos e blocão) a fim de saber qual é o

. mais adequado; mesmo assim, os resultados são considerados bons.

Tabela 5.2 - Atividades por unidade de massa das fontes de 201Tl e 202TI determinadas

pelos diversos métodos de medição.

T1-20! TI-202

Sistema de medição Concentração de Incerteza tipo A Concentração de Incerteza tipo A

atividade (MBq/g) (MBq/g) atividade (MBq/g) (MBq/g)

Coincidência 4n13-y 41,30 0,60 --- ---
Pico-soma (fontes sólidas) 40,86 0,38 0,1002 0,0008

Pico-soma (fontes finas) --- --- 0,1108 0,0139

Espectrometria gama 41,51 0,60 0,0913 0,0009

Curiômetro CRC-15R 41,21 0,70 --- ---

Observa-se que as incertezas reportadas são maiores para as fontes finas porque

estas foram medidas por último, e sua atividade já se encontrava bem reduzida.

5.2 Comparações globais

A Tabela 5.3 apresenta uma visualização global dos resultados das comparações

realizadas no Brasil de 1998 até 2000 [IWAHARA, 2001] e a Tabela 5.4 apresenta os

resultados obtidos de 2001 a 2003 para este trabalho.

Nas comparações da Tabela 5.3 ainda era usado o Desvio Padrão Normalizado

D, um critério mais flexível que o Desvio Normalizado E, utilizado na Tabela 5.4.

Observa-se o aumento no número de SMN com resultados insatisfatórios a partir da

utilização deste segundo parâmetro. As geometrias de frasco e seringa foram escolhidas

por serem as utilizadas rotineiramente nos SMN.

74



Tabela 5.3 - Resultados globais das comparações realizadas de 1998 a 2000.

Desvio Padrão

Nº da N!de
Geometria Razão R Normalizado

Ano Nuclídeo Local
rodada resultados de D

medição Conforme Satisfatório
(%) (%)

1998
1311

Rio de 1 24 Frasco 62 54

2001 Janeiro 2 22 Frasco 73 68

1998
99mTc

Rio de 1 23 Frasco 78 73

2001 Janeiro 2 22 Frasco 86 73

2000 UII Brasil 1 59 Frasco 63 56

2001 1231 Brasil 1 20 Frasco 70 70

Tabela 5.4 - Resultados globais das comparações realizadas de 2001 a 2003.

Razão R
Desvio

Ano Nuclídeo
Ponto N!da N!de Geometria Normalizado E

da rede rodada resultados de medição Conforme Satisfatório
(%) (%)

2001 1 32 Frasco 59 31

2003 670a
Rio de 2 53 Frasco 68 25

2003 Janeiro 3 51 Seringa 71 20

1 9 Frasco 56 11

1231
Rio de 2 30 Frasco 60 60

2002
Janeiro 3 29 Seringa 3 O

2002 1311 Brasília 1 20 Frasco 55 15

Rio de
1 32 Seringa 72 31

99mTc
Janeiro

2002
Brasília 1 20 Frasco 60 55

2ülTl
Rio de

2002 1 16 Seringa 56 25
Janeiro

A Figura 5.1 apresenta os resultados da Tabela 5.4 em relação à Razão R

discriminado por radionuclídeo e a Figura 5.2 apresenta os resultados em relação ao

Desvio Normalizado E.
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Figura 5.1 - Desempenho global dos SMNs em função da Razão R.
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Figura 5.2 - Desempenho global dos SMNs em função do Desvio Normalizado E.

Esta inversão de comportamento das colunas observadas nas Figuras 5.1 e 5.2 se

deve ao fato de que o Desvio Normalizado é um critério mais rigoroso que a Razão,

porque considera as incertezas reportadas pelos SMN e pelo LNMRI. Isto explica

porque os resultados obtidos para o Desvio Normalizado são sempre inferiores aos

obtidos para a Razão.
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Este trabalho também permite uma avaliação dos equipamentos utilizados nos

S.MN. Para tal, adotou-se um sistema de ponderação utilizando as equações:

sendo

N.
W.=_I

I N
o

onde

• Pi

• No

percentual ponderado;

percentual absoluto (número de instrumentos na classificação conforme

em determinada rodada);

número total de resultados obtidos em todas as rodadas para determinado

instrumento;

número de instrumentos que participou de medições de determinado

radionuclídeo em todas as rodadas.

Por exemplo, para a primeira rodada de 67Ga, tem-se a seguinte ponderação para

os instrumentos marca Vexcal:

No = 32 + 53 + 51 = 136

N j =3+7+7=17

17
w. =-=0,125

I 136

P i = 59x 0,125 = 7,35

número de resultados obtidos nas três rodadas.

número de instrumentos da marca Vexcal que participou

das três rodadas.

peso ponderado para os instrumentos Vexcal nas

comparações de 67Ga.

Realizando estes cálculos para todos os radionuclídeos, obtém-se a avaliação

apresentada na Figura 5.3 referente à Razão R. Os equipamentos marca Alfa Nuclear,

Atornlab, Capintec são fabricados com câmaras de ionização e os equipamentos Nuclear

Chicago, Picker, Vexcal e Victoreen operam com detectores Geiger-MüIler. Observa-se

uma maior concentração de bons resultados para os detectores marca Atornlab e

Capintec. Isto se deve ao fato que a câmara de ionização é um detector mais estável que
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o Geiger-Mül1er e é mais adequado para medição de fontes radioativas de baixa

atividade, como as encontradas na medicina nuclear.

As próximas seções apresentam os resultados individuais obtidos para cada

radionuclídeo.
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Figura 5.3 - Desempenho dos SMNs em relação aos instrumentos.

5.3 Comparações no Estado do Rio de Janeiro

5.3.1 Comparações de 67Ga

Foram realizadas três comparações de 67Ga sendo a primeira e a segunda com

frasco de penicilina e a terceira com seringa; estas duas últimas foram realizadas

simultaneamente. A geometria de seringa foi escolhida por ser a via pela qual o

radiofármaco é administrado.

A Tabela 5.5 apresenta os dados das comparações referentes ao número de

participantes e relatórios obtidos. Nota-se que esse número não é o mesmo porque, ou

alguns SMN possuíam mais de um medidor de atividade ou as medidas foram realizadas

tanto no modo "preset" quanto no modo "dial". A medição no modo "preset" é realizada

acionando a tecla do ativímetro referente ao radionuclídeo que se deseja medir; neste

modo de medição o fator de calibração está ajustado automaticamente. No modo "dial",
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deve-se ajustar manualmente o fator de calibração do radionuclídeo fornecido pelo

fabricante por meio de outro botão. Se o ativímetro estiver corretamente calibrado as

medições nos dois modos devem ser iguais respeitando as incertezas inerentes a cada

modo.

Tabela 5.5 - Números referentes às rodadas de comparação de 67Ga.

Rodada Recipiente Participantes Distribuição
Relatórios

szerados
19 - Rio de Janeiro

3 - Niterói

Frasco de 2 - Nova Iguaçu
Primeira 27 32

penicilina 1-Duque de Caxias

1 - Petrópolis

·1 - Volta Redonda

25- Rio de Janeiro

Frasco de 2 - Niterói
Segunda 30 53

penicilina 2 - Nova Iguaçu

1 - Duque de Caxias

23 - Rio de Janeiro

Seringa 2 -" Niterói
Terceira 30 51

plástica 2 - Nova Iguaçu

1- Duque de Caxias

5.3.1.1 Análise das impurezas radionuclídicas

De acordo com as medidas realizadas no detector de germânio Ortec, modelo

459, tipo n com 10% de eficiência relativa, constatou-se que nenhuma das amostras de

67Ga continha impurezas gama emissoras [SILVA, 2002].

5.3.1.2 Comparação regional piloto de 67Ga

Esta comparação foi realizada com frasco de penicilina e teve a participação de

27 SMN do Estado do Rio de Janeiro cujos resultados são apresentados na Tabela 5.6.

O Anexo D lista todos os SMNs participantes desta rodada.
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Tabela 5.6 - Resultados da primeira rodada de comparação de 67Ga.

Código Medidor Razão R
Desvio Normalizado Incerteza na

E medição
A Capintec CRC-12 1,02 1,19 0,006

B Victoreen 34-061 1,22 4,58 0,176

C Vexcal 0,99 -0,27 0,197

D Capintec CRC-7 1,01 0,72 0,006

E Capintec CRC-7 1,02 0,78 0,006

F Atomlab 100 1,01 0,26 0,029

G Atomlab 100 0,97 -1,26 °H Victoreen 34-061 0,99 -0,31 0,160

I Victoreen CALIRAD 0,98 -0,37 0,180

J Capintec CRC-10BC 1,00 0,07 °
K Capintec CRC-127R 1,01 0,61 °
L Victoreen CALIRAD _0,89 -2,37 0,165

M Victoreen 34-061 1,21 5,60 0,127

N Atomlab 100 0,97 -1,39 0,010

O Victoreen CALIRAD 1,19 4,83 0,132

P Victoreen CALIRAD 1,05 1,29 0,150

Q Victoreen RADICAL II 1,17 7,54 0,047

R Vexcal 0,42 -28,75 0,006

S Victoreen 34-061 1,04 1,04 0,112

T Victoreen 34-061 1,14 6,41 0,042

U Atomlab 200 0,89 -5,71 0,006

V Victoreen 34-061 0,62 -7,51 0,137

W Capintec CRC-5 0,98 -1,13 °
X Victoreen 34-061 1,40 6,91 0,157

y Victoreen CALIRAD 0,56 -7,34 0,166

Z Victoreen 34-061 1,18 7,81 0,035

AA Vexca1 0,96 -1,17 0,091

AB Capintec CRC-127R 1,00 -0,01 0,006

AC Capintec CRC-5R (Dial) 0,94 -3,10 °
AD Capintec CRC-5R (Preset) 0,98 -0,36 0,035

AE Victoreen CALIRAD (Preset) 1,14 2,03 0,046

AF Victoreen (Dial) 1,10 4,50 0,005
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o valor médio da Razão calculado da Tabela 5.6 é igual a 0,97 ± 0,25 (25%),

apesar de serem encontrados individualmente valores com desvios de até 50%. A

Tabela 5.6 e as próximas referentes a análise dos resultados (Tabelas 5.9, 5.12, 5.16,

5.19, 5.22, 5.25, 5.29, 5.31 e 5.34) mostram que equipamentos que utilizam detectores

Geiger-Müller tendem a apresentar incerteza mais significativas.

A Tabela 5.7 e a Figura 5.4 apresentam os resultados da comparação de 67Ga em

relação à Razão R.

Tabela 5.7 - Razão R da primeira rodada de comparação de 67Ga.

Medidor
Número de

R < 0,90
Dentro dos limites da norma da CNEN

R>l,lO
resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Atomlab 4 1 O 3 O O O

Capintec 9 O 1 2 6 O O

Vexcal 3 1 O 2 O O O

Victoreen 16 3 O 2 1 2 8

Total 32 5 1 9 7 2 8
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Figura 5.4 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na primeira rodada de

comparação de 67 Ga.
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Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN de ± 10% [CNEN,

1996], vê-se da Tabela 5.7 que:

a) dentre todos os resultados, 59% estão dentro e 41% estão fora;

b) marca Atomlab possui 75% dos medidores dentro e 25%fora dos limites;

c) todos os equipamentosmarca Capintec estão dentro dos limites;

d) já a marca Vexcal tem 67% dos resultados dentro e 33%fora;

e) dos medidores de marca Victoreen, 31% estão dentro e 69% estãofora.

A Tabela 5.8 apresenta os resultados da primeira rodada de comparação regional

de 67Ga em relação ao Desvio Normalizado E por tipo de medidor de atividade e a

Figura 5.5 apresenta estes resultados graficamente.

Tabela 5.8 - Desvio Normalizado E na primeira rodada de comparação de 67Ga

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E <- 1 -l:~E~1 E>1

Atomlab 4 3 1 O

Capintec 9 2 6 1

Vexcal 3 2 1 O

Victoreen 16 3 2 11

Total 32 10 10 12

A Tabela 5.8 nos mostra que:

a) dentre todos os resultados, 31% são satisfatórios e 69% são insatisfatórios;

b) para a marca Atomlab 25% dos medidores são satisfatórios e 75% insatisfatórios;

c) a marca Capintec possui 67% dos medidores com resultados satisfatórios e 33%

insatisfatórios;

d) para a marca Vexcal 33% dos resultados são satisfatórios e 67% são insatisfatórios;

e) para a marca Victoreen 13% dos resultados são satisfatórios e 87% insatisfatórios.
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Figura 5.5 ~ Desvio Normalizado E na primeira rodada de comparação de 67Ga

5.3.1.3 Segunda rodada de comparação de 67Ga

Esta rodada foi realizada com frasco de penicilina e os resultados globais são

apresentados na Tabela 5.9.

Tabela 5.9 - Resultados da segunda rodada de comparação de 67Ga com frasco de

penicilina.

Código Medidor
Modo de

Razão R Desvio Normalizado Incerteza na
medição E medição

A Capintec CRC-12 Preset 1,02 0,77 O
Dial 1,02 1,07 O

B Victoreen CALIRAD Preset 1,20 5,41 0,107
Dial 1,20 3,29 0,056

C Vexcal
Preset 0,97 -1,04 0,020
Dia1 0,98 -1,36 0,020

D Capintec CRC-7
Preset 1,01 1,10 °Dial 1,02 0,68 O

E Capintec CRC-7 Preset 1,01 0,58 °Dia1 1,01 0,60 °
F Atornlab 100

Preset 0,97 -1,48 °Dial 0,97 -1,48 °
G Atornlab 100 Preset 0,96 -2,13 0,010

Dial 0,96 -2,05 °
H Victoreen 34-061

Preset 1,02 2,20 0,046
Dial 1,06 0,64 0,037
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Continuação da Tabela 5.9.

Código Medidor Modo de
Razão R

Desvio Normalizado Incerteza na
medição E medição

I Victoreen CALIRAD Preset 1,04 2,10 0,047
Dial 1,05 1,15 0,029

J Capintec CRC-I0BC Preset 1,00 0,22 °
K Capintec CRC-127R

Preset 1,00 0,42 °Dial 1,01 0,14 °
L Victoreen RADICAL II

Preset 0,91 -4,05 0,104
Dial 0,90 -1,52 0,025

M Victoreen CAL/RAD
Preset 1,16 6,92 0,049
Dial 1,14 4,80 0,011

N Atornlab 10O
Preset 0,96 -2,17 0,006
Dial 0,95 -2,23 0,006

O Victoreen 34-061 Preset 1,18 2,48 0,125

R Vexcal
Preset 0,69 -6,38 0,015
Dial 0,85 -14,36 0,025

T Victoreen 34-061
Preset 1,11 5,08 0,075
Dial 1,13 2,52 0,028

U Atornlab 200
Preset 0,91 -4,53 0,001
Dial 0,91 -4,61 0,002

V Alfanuclear ACT-15P Dial 1,03 1,17 0,015

W Capintec CRC-5
Preset 0,99 0,11 O
Dial 1,00 -0,41 °X Victoreen CALIRAD Preset 1,07 1,87 0,056

Y Victoreen CALIRAD Preset 0,55 -12,74 0,053

Z Victoreen CALIRAD
Preset 1,15 5,31 0,050
Dial 1,13 4,49 0,025

AA Vexca1 Preset 0,93 -2,51 0,032

AB Capintec CRC-127R
Preset 1,00 -0,34 °Dial 0,99 -0,19 °

AC Capintec CRC-15R
Preset 0,95 -2,19 °Dial 0,96 -2,30 0,006

AD Vexcal
Preset 1,13 6,73 0,006
Dial 1,14 6,59 0,006

AG Victoreen RADICAL II
Preset 1,17 7,19 0,092
Dial 1,20 3,22 0,035

AI Capintec Actividigit 2
Preset 0,99 -1,91 0,006
Dial 0,96 -0,53 °AJ Victoreen RADICAL II Preset 1,22 2,83 0,140

o valor médio da Razão calculado desta tabela é igual a 1,02 ± 0,12 (12%),

embora sejam encontrados valores com desvios de até 45%.

A Tabela 5.1°apresenta os resultados por tipo de medidor de atividade em

termos da Razão R e a Figura 5.6 apresenta os resultados graficamente; vê-se que 68%

dos resultados estão dentro dos limites da Norma CNEN.
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Tabela 5.10 - Razão R da segunda rodada de comparação de 67Ga.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R < 0,90 R> 1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Alfanuclear 1 O O O 1 O O

Atomlab 8 O O 8 O O O

Capintec 17 O O 7 3 7 O

Vexcal 7 2 1 2 O O 2

Victoreen 20 1 2 O 2 3 12

Total 53 3 3 17 6 10 14
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Figura 5.6 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na segunda rodada de

comparação de 67Ga.

Em termos dos limites requeridos pela Norma CNEN, a Tabela 5.10 mostra que:

a) dentre todos os resultados, 68% estão dentro e 32% estão fora;

b) os medidores Alfa Nuclear, Atornlab e Capintec possuem todos os resultados dentro

dos limites;

c) já a marca Vexcal tem 43% dos resultados dentro dos limites e 57%fora;
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d) dos medidores de marca Victoreen, 30% estão dentro e 70% estão fora;

Em termos do Desvio Normalizado E, os resultados são apresentados na Tabela

S.l1 e na Figura S. 7.

Tabela S.ll - Desvio Normalizado E da segunda rodada de comparação de 67Ga

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E~ - 1 -1<E<1 E~1

Alfanuclear I O O I

Atomlab 8 8 O O

Capintec 17 3 12 2

Vexcal 7 5 O 2

Victoreen 20 3 1 16

Total 53 19 13 21
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Figura S.7 - Desvio Normalizado E na segunda rodada de comparação de 67Ga

A Tabela 5.11 mostra que:

a) globalmente, 25% dos medidores estão satisfatórios e 75% estão insatisfatórios;

b) todos os medidores marca Alfanuclear, Atomlab e Vexcal possuem resultados

insatisfatórios;
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c) a marca Capintec possui 71 % dos resultados satisfatórios e 29% insatiifatórios;

d) para a marca Victoreen, 5% dos resultados são satiifatórios e 95% insatisfatórios.

5.3.1.4 Terceira rodada de comparação de 67Ga

Esta rodada foi realizada com seringa e os resultados globais são apresentados

na Tabela 5.12. O valor médio da razão é de 1,00 ± 0,13 (13%), embora alguns Serviços

apresentem desvios de até 47% em relação à média.

Tabela 5.12 - Resultados da terceira rodada de comparação de 67Ga com seringa.

Modo de Desvio Normalizado Incerteza na
Código Medidor Razão R

medição E medição

Preset 1,03 1,35 O
A Capintec CRC-12

Dial 1,03 1,61 0,006

Preset 1,24 3,97 0,136
B Victoreen CALIRAD

Dial 1,20 4,27 0,115

Preset 0,97 -1,15 0,023
C Vexcal

Dial 0,97 -1,17 0,035

Preset 1,03 1,84 0,006
D Capintec CRC-7

Dial 1,04 1,35 0,006

Preset 1,01 0,25 O
E Capintec CRC-7

Dial 1,00 0,21 0,006

Preset 0,97 -1,63 0,006
F Atomlab 100

Dial 0,97 -1,73 O

Preset 0,95 -2,31 O
G Atomlab 100

Dial 0,95 -2,33 °
Preset 1,07 4,51 0,069

H Victoreen 34-061
Dial 1,09 2,00 0,011

Preset 1,02 1,07 0,067
I Victoreen CALIRAD

Dial 1,02 0,62 0,026

J Capintec CRC-l OBC Preset 1,02 1,24 °Preset 0,83 -8,56 O
K Capintec CRC-127R

Dial 0,83 -8,55 °

87



Continuação da Tabela 5.12.

Modo de Desvio Normalizado Incerteza na
Código Medidor Razão R

medição E medição

Preset 1,17 2,63 0,021
M Victoreen CALIRAD

Dial 1,15 7,72 0,133

Preset 0,96 -1,90 O
N Atomlab 100

Dial 0,96 -1,89 0,006

O Victoreen 34-061 Preset 1,21 5,13 0,092

Preset 0,66 -9,94 0,015
R Vexcal

Dial 0,80 -16,22 0,006

Preset 1,13 2,58 0,121
T Victoreen 34-061

Dial 1,11 1,75 0,155

Preset 0,90 -4,64 0,006
U Atomlab 200

Dial 0,90 -4,72 0,012

V Alfanuclear ACT-15P Dial 1,01 0,52 0,010

Preset 1,01 0,56 O
W Capintec CRC-5

Dial 1,00 -0,14 O

X Victoreen CALIRAD Preset 1,09 1,65 0,056

Y Victoreen CALIRAD Preset 0,54 -21,63 0,020

Preset 1,17 6,84 0,108
Z Victoreen CALIRAD

Dial 1,14 3,60 0,013

AA Vexcal Preset 0,92 -3,70 0,023

Preset 1,00 -0,15 O
AB Capintec CRC-127R

Dial 1,00 0,03 0,010

Preset 0,99 -1,18 0,006
AC Capintec CRC-15R

Dial 0,98 -0,72 0,010

Preset 1,07 3,52 0,010
AD Vexcal

Dial 1,07 3,63 0,015

Preset 0,85 -6,31 0,045
AG Victoreen RADICAL II

Dial 0,87 -5,51 0,008

Preset 0,98 -1,94 O
AI Capintec Actividigit 2

Dial 0,96 -0,80 O

AJ Victoreen RADICAL II Preset 1,25 10,48 0,035
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A Tabela 5.13 e a Figura 5.8 apresentam os resultados da comparação de 67Ga

com seringa em termos da Razão R.

Tabela 5.13 - Razão R da terceira rodada de comparação de 67Ga.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R <0,90 R> 1,10

resultados
0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

AIfanuclear 1 ° ° ° 1 ° °Atomlab 8 ° 2 6 ° ° °Capintec 17 O 2 9 6 O O

VexeaI 7 2 1 2 O 2 O

Vietoreen 18 3 O O 2 3 1Q

Total 51 5 5 17 9 5 10
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Figura 5.8 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na terceira rodada de

comparação de 67Ga.

Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN, observa-se da Tabela

5.13 que:

a) globalmente, 71% dos instrumentos estão dentro e 29% estão fora dos limites;
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b) todos os medidores Alfanuc1ear, Atornlab e Capintec possuem resultados dentro dos

limites;

c) medidores Vexcal possui 71% dos resultados dentro e 29%fora dos limites;

d) dos medidores de marca Victoreen, 28% estão dentro e 72% estão fora.

A Tabela 5.14 e a Figura 5.9 apresentam os resultados da comparação de 67Ga

com seringa em termos do Desvio Normalizado E.

Tabela 5.14 - Desvio Normalizado E da terceira rodada de comparação de 670a.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E ~-1 -1<E<1 E~1

Alfanuclear 1 O 1 O

Atomlab 8 8 O O

Capintec 17 4 8 5

Vexcal 7 3 O 4

Victoreen 18 3 1 14

Total 51 18 10 23
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Figura 5.9 - Desvio Normalizado E na terceira rodada de comparação de 670a
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Da Tabela 5.14 vê-se que:

a) de todos os resultados, 20% são satisfatórios e 80% insatisfatórios;

b) o medidor marca Alfanuclear está satisfatório;

c) todos os medidores marca Atomlab e Vexcal estão na classificação insatisfatório;

d) medidores Capintec têm 47% dos resultados satisfatórios e 53% insatisfatórios;

e) 6% dos resultados dos equipamentos Victoreen estão satisfatórios e 94%

insatisfatórios.

5.3.2 Comparações de 1231

Foram realizadas três comparações com 1231, sendo a primeira e a segunda com

frasco de penicilina e a terceira com seringa. A Tabela 5.15 apresenta os dados das

comparações referentes ao número de participantes e relatórios obtidos. Nota-se que a

primeira rodada contou com um número pequeno de participantes porque esta

comparação foi realizada apenas com os serviços que utilizam 1231 rotineiramente.

Tabela 5.15 - Números referentes às rodadas de comparação de 1231.

Rodada Recipiente Participantes Relatórios gerados

Primeira Frasco de penicilina 9 9

Segunda Frasco de penicilina 18 30

Terceira Seringa plástica 18 29

5.3.2.1 Análise das impurezas radionuclídicas

Para determinar a presença de impurezas na amostra de 1231 foram utilizadas

técnicas de espectrometria gama. O tempo total de contagem da amostra foi de 308.713

segundos (aproximadamente 3 dias e 14 horas) e o resultado é apresentado na Figura

5.10, que mostra a presença de 121Te (energia de 573,14 keV e Py = 80,3%) no espectro

gama da amostra de 1231.

Como a meia-vida do 121Te é de 19,32 ± 0,2 dias [SCHOTZIG, 1993] e a do 1231

é 13,21 ± 0,03 horas [LAGOUTINE, 1982], no decorrer do tempo a quantidade de

impureza de 121Te em relação ao 1231 aumenta. No início das contagens a proporção era
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de 0,1%; após 164.357 segundos (aproximadamente 1 dia e 22 horas) era de 1,7% e, no

fIm das contagens a proporção era de 7,2% de 12lTe em relação ao 1231. Esses dados são

referentes à amostra utilizada na primeira rodada de comparação de 1231; nas rodadas

posteriores, apenas observamos a presença de I23Te, mas não foram realizadas as

contagens devido a problemas operacionais.
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Figura 5.10 - Espectro gama de 1231 mostrando a impureza de 121Te.

5.3.2.2 Comparação regional piloto de 1231

Esta comparação foi realizada com frasco de penicilina e no Anexo F estão

listados os participantes da rodada; os resultados gerais são apresentados na Tabela

5.16; todas as medidas foram realizadas no modo preset. O número reduzido de SMN

nesta rodada se deve ao fato de que apenas participaram os que utilizam o 1231

rotineiramente.

O valor médio da Razão R calculado da Tabela 5.16 é igual a 1,05 ± 0,17

(16%), apesar de serem encontrados individualmente valores com desvios de até 25%.

A Tabela 5.17 e a Figura 5.11 apresentam os resultados em termos da Razão R.
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Tabela 5.16 - Resultados da primeira rodada de comparação de 1231.

Código Medidor Razão Desvio Incerteza na medição

B Victoreen CAL/RAD 1,31 9,19 0,153

C Vexca1 1,18 5,58 0,026

F Atom1ab 100 0,85 - 4,62 0,003

G Atom1ab 100 0,96 - 1,28 0,001

J Actividigit 2 0,95 - 1,51 0,006

K Capintec CRC-127R 1,01 0,39 0,006

L Victoreen RADICAL II 0,95 -1,46 0,032

M Victoreen CALIRAD 1,28 '6,37 0,057

W Capintec CRC-5 0,93 - 2,07 0,006

Tabela 5.17 - Razão da primeira rodada de comparação de 1231 por medidor de atividade.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R < 0,90 R>1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Atomlab 2 1 O 1 O ° O

Capintec 3 O 1 1 1 O °
Vexca1 1 ° ° ° ° O 1

Victoreen 3 ° 1 ° ° ° 2

Total 9 1 2 2 1 ° 3

De acordo com os limites requeridos pela Norma da CNEN, observa-se que:

a) dentre todos os resultados, 56% estão dentro e 44% estão fora;

b) a marca Atornlab possui 50% dos medidores dentro dos limites;

c) todos os medidores Capintec estão dentro dos limites;

d) o único medidor Vexcal estáfora dos limites;

e) dos medidores de marca Victoreen, 33% estão dentro e 67% estão fora.
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Figura 5.11 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na primeira rodada de

comparação de 1231.

A Tabela 5.18 e a Figura 5.12 apresentam os resultados da comparação em

termos do Desvio Normalizado E.

Tabela 5.18 - Desvio Normalizado E na primeira rodada de comparação de 1231.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E:::;; - 1 -l<E<l E ~ 1

Atomlab 2 2 O O

Capintec 3 2 1 O

Vexcal 1 O O 1

Victoreen 3 I O 2

Total 9 5 1 3

Da Tabela 5.18, em termos dos limites requeridos pela Norma CNEN, vê-se que:

a) globalmente, 11% dos resultados são satiifatórios e 89% insatiifatórios;

b) todos os equipamentos marca Atornlab, Vexcal e Victoreen estão insatisfatórios;

c) a marca Capintec possui 33% dos resultados satisfatórios e 67% insatisfatórios.
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Figura 5.12 - Desvio Normalizado E na primeira rodada de comparação de 1231.

5.3.2.3 Segunda rodada de comparação de 1231

A segunda e terceira rodadas de comparações de 1231 foram realizadas

simultaneamente, logo os participantes são os mesmos e estão listados no Anexo G. A

segunda rodada foi realizada com frasco de penicilina. A Tabela 5.19 apresenta os

resultados discriminados por tipo de medidor. Desta tabela vê-se que o valor médio da

Razão R é igual a 1,05 ± 0,16 (16%) para a segunda rodada

A Tabela 5.20 e a Figura 5.13 apresentam os resultados da segunda rodada em

termos da Razão R; os resultados em termos do Desvio Normalizado E são apresentados

na Tabela 5.21 e na Figura 5.14.
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Tabela 5.19 - Resultados da segunda rodada de comparação de 1231.

Modo de Incerteza na
Código Medidor Razão Desvio

medição medição

A Capintec CRC-12 Preset 1,02 0,61 0,006

Dial 1,02 0,62 0,006

B Victoreen CALIRAD Dial 1,34 9,52 0,153

C Vexcal Dial 1,20 6,17 0,026

Preset 0,98 -0,31 °D Capintec CRC-7
Dial 0,99 -0,50 °

E Preset 0,95 -1,38 °Capintec CRC-7
Dial 0,96 -1,46 °

F Atomlab 100 Dial 0,87 -4,06 0,007

Preset 0,98 -4,66 0,002
G Atomlab 100

Dial 0,85 -0,53 0,001

Preset 0,97 -0,74 °J Capintec CRC-I0BC
Dial 0,98 -0,80 0,006

Preset 1,06 1,45 0,001
K Capintec CRC-127R

Dial 1,05 1,71 °
L Victoreen RADICAL II Dial 0,99 -0,36 0,006

M Victoreen CAL/RAD Dial 1,33 10,23 0,009

Preset 0,84 -5,02 0,001
U Atomlab 200

Dial 0,84 -4,89 °
Preset 0,97 -1,01 °W Capintec CRC-5
Dial 0,97 -1,07 °

X Victoreen CAL/RAD Dial 1,50 15,78 0,011

Z Victoreen CALIRAD Dial 1,29 9,07 0,019

Preset 0,97 -0,85 °AB Capintec CRC-12
Dial 0,97 -0,96 °Preset 1,01 -0,83 0,006

AC Capintec CRC-15R
Dial 0,97 0,30 °

AD Vexcal Dial 1,17 5,37 0,006

AE Victoreen CAL/RAD Dial 1,26 8,21 0,040

AG Victoreen RADICAL II Dial 1,24 7,09 0,037
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30 resultados

Tabela 5.20 - Razão R da segunda rodada de comparação de 1231.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R <0,90 R>I,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Atomlab 5 4 O 1 O O O

Capintec 16 O O 11 4 1 O

Vexcal 2 O O O O O 2

Victoreen 7 O O O O O 2

Total 30 4 O 13 4 1 8

Em termos dos limites estabelecidos pela Norma da CNEN, a Tabela 5.20 nos

mostra que:

a) dentre todos os resultados, 60% estão dentro e 40%.estãofora;

b) para a marca Atornlab, 80% estão fora dos limites e 20% estão dentro;

c) todos os medidores marca Capintec estão dentro dos limites;

d) nenhum equipamento marca Vexcal está dentro dos limites;

e) dos medidores marca Victoreen, 86% estão dentro e 14% estão fora.
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Figura 5.13 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na segunda rodada de

- d 1231comparaçao e .
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Tabela 5.21 - Desvio Normalizado E da segunda rodada de comparação de 1231.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E:::;; - 1 -l<E<l E~l

Atomlab 5 4 1 O

Capintec 16 4 10 2

Vexcal 2 O O 2

Victoreen 7 O 1 6

Total 30 8 12 10

Vê-se da Tabela 5.21 que:

a) globalmente, 60% dos resultados estão satisfatórios;

b) 20% dos resultados dos equipamentos Atomlab estão satisfatórios;

c) medidores Capintec têm 62% dos resultados satisfatórios;

d) todos os equipamentos marca Vexcal estão insatisfatórios;

e) por último, a marca Victoreen possui 14% dos resultados satisfatórios.

-------_._--------,

2 3

Desvio normalizado E

11 Satisfatório • Insatisfatório

Figura 5.14 - Desvio Normalizado E na segunda rodada de comparação de 1231.

5.3.2.4 Terceira rodada de comparação de 1231

Esta comparação foi realizada com seringa e os resultados globais são

apresentados na Tabela 5.22.
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Tabela 5.22 - Resultados da terceira rodada de comparação de 1231.

Modo de Incerteza
Código Medidor Razão Desvio

medição na medição

A Preset 1,40 12,36 0,006
Capintec CRC-12

Dial 1,40 12,36 °
B Victoreen CALIRAD Dial 1,35 9,92 0,121

C Vexcal Dial 1,56 17,25 0,021

Preset 1,39 12,50 0,006
D Capintec CRC-7

Dial 1,40 12,21 °
E Preset 1,31 9,80 °Capintec CRC-7

Dial 1,31 9,69 0,006

F Atornlab 100 Dial 1,15 4,58 O

Preset 1,32 4,53 °G Atornlab 100
Dial 1,14 10,05 O

Preset 1,35 10,88 0,010
J Capintec CRC-I0BC

Dial 1,35 10,89 0,006

Preset 1,14 4,10 °K Capintec CRC-127R
Dial 1,13 4,38 °

M Victoreen CALIRAD Dial 1,33 6,11 0,032

Preset 1,20 6,08 0,002
U Atornlab 200

Dial 1,20 9,76 0,002

Preset 1,31 9,63 0,006
W Capintec CRC-5

Dial 1,31 16,31 °
X Victoreen CALIRAD Dial 1,52 8,13 0,030

Z Victoreen CALIRAD Dial 1,26 11,08 0,015

Preset 1,35 10,99 °AB Capintec CRC-12
Dial 1,36 13,75 °
Preset 1,44 12,22 °AC Capintec CRC-15R
Dial 1,39 15,21 0,006

AD Vexcal Dial 1,50 8,47 0,052

AE Victoreen CALIRAD Dial 1,33 -2,08 0,180

AG Victoreen RADICAL II Dial 0,93 12,36 0,037
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o valor médio da razão calculado desta tabela é de 1,32 ± 0,15 (11 %) o que

demonstra uma tendência dos SMN a superestimar o valor verdadeiro da atividade nas

medições do 1231 com seringa. A Tabela 5.23 e a Figura 5.15 apresentam os resultados

da rodada em termos da Razão R e a Tabela 5.24 e a Figura 5.16 apresentam os

resultados em termos do Desvio Normalizado E.

Tabela 5.23 - Razão R da terceira rodada de comparação do 1231.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R < 0,90 R> 1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Atomlab 5 O ° O O O 5

Capintec 16 ° ° ° O ° 16

VexeaI 2 O O O O O 2

Vietoreen 6 O 1 ° O O 5

Total 29 ° 1 ° O ° 28
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Figura 5.15 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na terceira rodada de

- d 1231comparaçao e .
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Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN, observa-se da Tabela

5.23 que:

a) globalmente, apenas 3% dos resultados estão dentro e 97% estão fora;

b) dos medidores de marca Victoreen, 17% estão dentro e 83% estão fora;

c) as demais marcas possuem 100% dos resultadosfora dos limites.

A Tabela 5.24 apresenta os resultados desta rodada em relação ao Desvio

Normalizado E e a Figura 5.16 apresenta os resultados em relação ao Desvio

Normalizado E.

Tabela 5.24 - Desvio Normalizado E na terceira rodada de comparação de 1231.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E ~-1 -l<E<l E~ 1

Atom1ab 5 O O 5

Capintec 16 O O 16

Vexcal 2 O O 2

Victoreen 6 1 O 5

Total 29 1 O 28
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11 Satisfatório • Insatisfatório

Figura 5.16 - Desvio Normalizado E na terceira rodada de comparação de 1231.

Vê-se que 100% dos resultados estão insatisfatórios. O mau desempenho dos

SMN nesta rodada mostra que se deve tomar um cuidado especial nas medições
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realizadas com seringa utilizando o 1231, devido, principalmente, a dois motivos:

primeiro, sua meia-vida muito baixa, o que dificulta as medições e, segundo, a grande

quantidade de raios X presentes no seu esquema de decaimento; esses raios X têm alta

absorção no recipiente, o que causa interferência nos resultados das medições.

5.3.3 Comparação de 99mTc com seringa

No Anexo H estão listados os participantes da primeira rodada de comparação

regional de 99mTc com seringa. Participaram da rodada 22 SMN do Estado do Rio de

Janeiro da rede pública e privada, sendo 18 da cidade do Rio de Janeiro, 2 de Niterói e 2

de Nova Iguaçu, gerando 32 relatórios.

Os resultados desta rodada são apresentados na Tabela 5.25; o valor médio da

razão é igual a 0,99 ± 0,10 (l0%), apesar de serem encontrados individualmente valores

com desvios de até 47% em relação à média.

Não foram detectadas impurezas na amostra ao ser analisada por meio de

espectrometria gama.
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Tabela 5.25 - Resultados da rodada de comparação regional de 99mTc com seringa.

Código Medidor Modo de medição Razão Desvio Incerteza na
medição

A Capintec CRC-12 Preset 1,11 7,31 0,058

B Victoreen 34-061 Preset 1,14 3,52 0,674

D Capintec CRC-7 Preset 0,98 -1,20 °
F Atomlab 100 Preset 0,97 -2,34 0,006

G Atomlab 100 Preset 0,95 -3,82 0,010

H Victoreen 34-061 Preset (com suporte) 1,01 0,36 0,055

Preset (sem suporte) 0,99 -0,31 0,042

Victoreen CALIRAD Preset (com suporte) 0,98 -0,68 0,055
I

Preset (sem suporte) 1,12 3,73 0,046

J Capintec CRC-I0BC Preset 0,95 -0,72 0,115

K Capintec CRC-127R Preset 0,66 -24,22 O

L Victoreen CAL/RAD Preset (com suporte) 0,92 -4,98 0,015

Preset (sem suporte) 1,49 13,40 0,055

M Victoreen CALIRAD Preset 1,12 2,19 0,086

N Atomlab 100 Preset 0,93 -4,94 0,137

R Vexcal Preset 0,97 -1,71 0,035

Preset 1,12 3,18 0,085
T Victoreen 34-061

Dial 1,04 0,43 0,208

U Atomlab 200 Preset 0,92 -5,55 0,006

V Alfanuclear ACT-15P Preset 0,98 -1,61 0,008

Preset 0,99 -0,96 °W Capintec CRC-5
Dial 1,00 0,25 0,006

Y Victoreen CALIRAD Preset 1,09 1,65 0,137

Z Victoreen CALIRAD Preset 1,05 3,75 0,042

AA Vexcal Preset 0,88 -5,63 0,289

AB Capintec CRC-127R Preset 0,99 -0,50 °Preset 0,98 -0,47 0,058
AC Capintec CRC-15R

Dial 0,98 -1,48 °
AG

Preset (sem suporte) 1,15 10,93 0,020
Victoreen RADICAL II

Preset (com suporte) 0,93 -4,70 0,031

ARl Picker 632507
Dial (f= 1119) 0,96 -1,14 0,058

Dial (f= 1113) 1,01 0,17 0,058
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A Tabela S.26 e a Figura S.17 apresentam os resultados em relação à Razão R.

Tabela S.26 - Razão R da primeira rodada regional de comparação de 99mTc.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R <0,90 R>I,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Atomlab 4 O 2 2 O O O

Capintec 9 1 1 5 1 O 1

Picker 2 O O 1 1 O O

Vexcal 2 1 O 1 O O O

Victoreen 15 O 2 3 2 2 6

Total 32 2 5 12 4 2 7

Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN, observa-se que:

a) dentre todos os resultados, 72% estão dentro e 28% estão fora;

b) medidores da marca Atom1ab e Picker possuem todos os resultados dentro;

c) para a marca Capintec, 78% estão dentro dos limites e 22% estão fora;

d) já a marca Vexcal tem SO% dos resultados dentro e 50% fora;

e) dos medidores de marca Victoreen, 60% estão dentro e 40% estão fora.
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Figura 5.17 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na primeira rodada regional

de comparação de 99mTc.
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A Tabela 5.27 e a Figura 5.18 apresentam os resultados da rodada em termos do

Desvio Normalizado E.

Tabela 5.27 - Desvio Normalizado E da primeira rodada de comparação de 99mTc.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E::;; - 1 -l<E<l E~1

Atomlab 4 O 4 O

Capintec 9 5 1 3

Picker 2 1 1 O

Vexcal 2 O O 2

Victoreen 15 9 4 2

Total 32 15 10 7

Da Tabela 5.27 vê-se que:

a) globalmente, 31% dos resultados estão satisfatórios e 69% insatisfatórios;

b) 100% dos medidores Atom1ab estão satisfatórios;

c) equipamentos Capintec tem 11% dos resultados satisfatórios e 89% insatisfatórios;

d) a marca Picker possui 50% dos resultados satisfatórios;

e) equipamentos Victoreen têm 27% dos resultados satisfatórios e 73% insatisfatórios;

f) todos os equipamentos marca Vexcal estão insatisfatórios.
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Figura 5.18 - Desvio Normalizado E na primeira rodada de comparação de 99mTc.
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o resultado desta rodada é ligeiramente diferente dos outros porque as medidas

foram realizadas com e sem suporte de seringa. Foi observado durante o trabalho que

diversos SMN não utilizavam o suporte de seringa nas medições, o que gerou vários

erros nos resultados. Devido a isto, esta rodada enfatizou o uso desta peça, fundamental

para um bom desempenho do S:MN nas comparações.

Não foram detectadas impurezas na amostra de 99mTc utilizada neste trabalho,

mas deve-se ter atenção ao utilizá-lo, pois não é rara a ocorrência de 99mMo nessas

amostras [IWAHARA, 2001].

5.3.4 Comparação regional piloto de 201TI

A participação do 201Tl nas comparações teve inícío neste trabalho. O recipiente

escolhido foi a seringa porque é a via pela qual o radiofármaco é administrado. No

Anexo I estão listados os participantes da primeira rodada de comparação de 201Tl em

seringa. Esta comparação foi feita com seringa plástica e contou com a participação de 8

SMN, gerando 16 resultados. Novamente, foram convocados apenas os SMN que

utilizavam 201Tl rotineiramente.

O valor de referência da atividade foi determinado pelo método de contagem em

coincidência 47tp-Y.

5.3.4.1 Análise das impurezas radionuclídicas

Ao analisar a amostra de 201Tl por meio de técnicas de espectrometria gama

constatou-se a presença da impureza 202Tl, conforme mostra a Figura 5.19. Neste

espectro, observa-se a presença da impureza 202Tl (energia de 439,56 keV e Py =

91,4%); o tempo de contagem da amostra foi de 389.556 segundos (aproximadamente 4

dias e 12 horas).

Sendo a meia-vida do 202Tl de 12,35 ± 0,17 dias [SCHOTZIG, 1993] e a do 201 Tl

de 3,0408 ± 0,0042 dias [LAGOUTINE, 1982], a proporção de impureza de 202Tl

aumenta em relação ao 201Tl conforme ocorre o decaimento. No início das contagens a

proporção era de 0,1%; após 198.347 segundos (aproximadamente 2 dias e 7 horas) era

de 1,3% e, no fim das contagens a proporção era de 1,8%.
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Figura 5.19 - Espectro gama de201TI mostrando a impureza de 202Tl.

5.3.4.2 Resultados

Os participantes desta rodada estão listados no Anexo I e os resultados gerais são

apresentados na Tabela 5.28.

Tabela 5.28 - Resultados da primeira rodada de comparação de 201Tl.

Código Medidor Modo de medição Razão Desvio
Incerteza na

medição
B Victoreen 34-061 Preset 0,90 -2,33 0,011
C Vexcal Preset 0,89 -5,65 0,001
D

Capintec CRC-7
Preset 1,04 2,22 °Dial 1,04 2,22 °

E Capintec CRC-7
Preset 1,01 0,81 0,001
Dial 1,01 0,69 °

G Atomlab-l00
Preset 0,93 -3,67 0,001
Dial 0,94 -3,47 0,001

J Capintec CRC-I0BC
Preset 1,04 2,16 0,001
Dial 1,06 3,27 0,001

K Capintec CRC-127R
Preset 0,81 -10,41 °Dial 0,81 -10,08 °U

Atomlab-200
Preset 0,89 -6,11 0,001
Dial 0,89 -6,00 0,001

AC Capintec CRC-15R
Preset 1,00 0,01 °Dial 1,00 -0,06 0,001

107



o valor médio da Razão calculado da Tabela 5.28 é igual a 0,95 ± 0,08 (9%);

isto mostra que, em média, os SMN estão medindo corretamente o radiofármaco 201Tl,

apesar de serem encontrados individualmente valores com desvios de até 15% em

relação à média. A Tabela 5.29 e a Figura 5.20 apresentam os resultados da rodada em

termos da Razão R.

Tabela 5.29 - Razão R da primeira rodada de comparação de 201T1.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R<O,90 R>1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Atomlab 4 2 2 O O O O

Capintec 10 2 O 2 5 1 O

Vexca1 1 1 O O O O O

Victoreen 1 1 O O O O O

Total 16 6 2 2 5 1 O
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Figura 5.20 - Desempenho dos SMN em relação à Razão na primeira rodada de

- d 201T1comparaçao e .

Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN, vê-se que:

a) dentre todos os resultados, 56% estão dentro e 44% estão fora;
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b) a marca Atomlab possui 50% dos medidores dentro e 50%fora dos limites;

c) para a marca Capintec, 80% estão dentro dos limites e 20% estão fora;

d) os resultados dos medidores Vexcal e Victoreen estão insatisfatórios.

Tabela 5.30 - Desvio Normalizado E para a comparação de 2°\Tl.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E ~ - 1 -l<E<l E:2: 1

Atomlab 4 4 O O

Capintec 10 2 4 4

Vexcal 1 1 O O

Victoreen 1 1 O O

Total 16 8 4 4
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Figura 5.21 - Desvio Normalizado E na primeira rodada de comparação do 20\Tl.

Da Tabela 5.30 vê-se que:

a) dentre todos os resultados, 25% estão satisfatórios e 75% estão insatisfatórios;

b) os medidores marca Atomlab, Vexcal e Victoreen têm resultados insatisfatórios;

c) a marca Capintec possui 40% dos resultados satisfatórios e 60% insatiifatórios.
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5.4 Comparações na Região Centro-Oeste

No Anexo J estão listados os participantes da comparação piloto de 1311 e 99mTc

na região Centro-Oeste. As rodadas foram realizadas com frasco de penicilina e, como

as comparações foram realizadas simultaneamente, os participantes são os mesmos.

5.4.1 Comparação de 1311

.Os resultados da rodada são apresentados na Tabela 5.31, discriminados por tipo

de medidor.

Tabela 5.31 - Resultado.s da comparação de 1311na Região Centro-Oeste.

Modo de Incerteza na
Código Medidor Razão Desvio

medição medição

CO-OI Capintec CRC-7 Preset 1,00 0,44 0,001

Preset 0,99 5,36 0,003
CO-02 Capintec CRC-l27R

Dial 1,06 -1,04 °
Preset 1,23 4,28 0,056

CO-03 Victoreen CAL/RAD
Dial 1,14 1,13 0,024

CO-04 Atom1ab 100 Preset 1,11 4,13 0,011

CO-05 Mediac Nuclear Chicago Preset 1,07 5,54 °
CO-06 Victoreen CAL/RAD Preset 1,20 1,78 0,050

CO-07 Victoreen RADICAL II Preset 1,94 10,27 0,017

CO-08 Capintec CRC-7 Preset 0,99 -0,85 0,001

CO-09 Atom1ab 100 Preset 0,95 -4,44 0,001

CO-1O Victoreen CALIRAD Preset 1,00 0,00 0,001

CO-lI Victoreen 34-061 Preset 1,36 1,82 0,020

CO-12 Vexca1 Preset 1,29 17,37 0,001

CO-13 Alfa Nuclear CD-40 Preset 1,13 1,29 0,010

CO-14 Atom1ab 100 Preset 0,94 -4,85 0,010

CO-15 Victoreen CAL/RAD Preset 0,94 -0,20 0,032

CO-16 Atom1ab 100 Preset 0,96 -3,53 °
CO-17 Capintec CRC-7 Preset 1,01 1,22 °
CO-18 Capintec CRC-127R Preset 0,71 - 22,08 0,001
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o valor médio da Razão R para o 1311 calculado da Tabela 5.23 é igual a 1,11 ±

0,25 (22%), mas são encontrados valores individuais com desvios de até 75%. A Tabela

5.24 e a Figura 5.19 apresentam os resultados em termos da Razão R.

Conforme apresentado na Tabela 4.10 o ativímetro do DIPLAN é rastreado ao

LNMRI; assim, o valor de referência da atividade foi determinado da mesma forma que

para os outros radionuclídeos. Não foram feitas análises para determinação de

impurezas nas amostras devido a problemas operacionais.

Tabela 5.32 - Razão R da rodada de comparação de 1311 na Região Centro-Oeste.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R < 0,90 R> 1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Alfa Nuclear 1 O O O O O 1

Atomlab 4- O 2 1 O O 1

Capintec 6 1 O 2 2 1 O

Nuclear Chicago 1 O O O O 1 O

Vexcal 1 O O O O O 1

Victoreen 7 O 1 1 4 O 1

Total 20 1 2 6 1 2 8

Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN, tem-se que:

a) dentre todos os resultados, 55% estão dentro e 45% estão fora;

b) os medidores de marca Alfa Nuclear e Vexcal tem o resultadofora dos limites;

c) a marca Atomlab possui 75% dos medidores dentro dos limites e 25%fora;

d) a marca Capintec tem 83% dos equipamentos dentro dos limites e 17%fora;

e) o equipamento da marca Nuclear Chicago possui o resultado dentro dos limites;

f) dos medidores de marca Victoreen, 86% estão dentro e 14% estão fora.
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Figura5.22 - Desempenho dos SMN em relação à Razão na comparação do 1311.

A Tabela 5.33 e a Figura 5.23 apresentam os resultados da rodada em relação ao

Desvio Normalizado E.

Tabela 5.33 - Desvio Normalizado E da comparação de BIl na Região Centro-Oeste.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E ~-l -l<E<l E~l

Alfa Nuclear 1 O O 1

Atomlab 4 3 O 1

Capintec 6 2 2 2

Nuclear Chicago 1 O O 1

Vexcal 1 O O 1

Victoreen 7 1 1 5

Total 20 6 3 11
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Da Tabela 5.33 vê-se que:

a) globalmente, 15% dos resultados são satisfatórios e 85% insatisfatórios;

b) os medidores de marca Alfa Nuclear, Atomlab, Nuclear Chicago e Vexcal possuem

todos os resultados insatisfatórios;

c) equipamentos Capintec tem 33% dos resultados satisfatórios e 67% insatisfatórios;

d) equipamentos Victoreen tem 14% dos resultados satisfatórios e 86% insatisfatórios.

35- 30:::R.
~

z 25
~ 20Cf)

(1) 15-o
e 10(1)

E 5':J
Z o

-3 o-2 -1 2 3

Desvio normalizado E

li Satisfatório • Insatisfatório

Figura 5.23 - Desvio Normalizado E na comparação de 1311 na Região Centro-Oeste.

Uma observação que já pode ser feita é que os resultados da comparação na

região Centro-Oeste são muito parecidos com os resultados do Rio de Janeiro; isto

mostra que aproximadamente metade dos Serviços de Medicina Nuclear do Brasil não

está medindo corretamente os radiofármacos em questão.

5.4.2 Comparação de 99mTc

Os resultados da rodada são apresentados na Tabela 5.34, discriminados por tipo

de medidor.

O valor médio da Razão R calculado desta tabela é igual a 1,01 ± 0,12 (12%),

apesar de serem encontrados valores individuais com desvios de até 35%.
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Tabela 5.34 - Resultados da comparação de 99mTc na Região Centro-Oeste.

Modo de Incerteza na
Código Medidor Razão Desvio

medição medição

CO-OI Capintec CRC-7 Preset 1,02 0,76 0,252

Preset 0,97 -1,89 °CO-02 Capintec CRC-127R
Dial 1,01 0,91 0,006

Preset 1,16 10,12 0,095
CO-03 Victoreen CAL/RAD

Dial 1,14 10,04 0,041

CO-04 Atomlab 100 Preset 0,87 -9,21 0,004

co-os Mediac Nuclear Chicago Preset 1,01 0,95 °
CO-06 Victoreen CALIRAD Preset 1,10 3,40 0,188

CO-07 Victoreen RADICAL II Preset 1,02 0,85 0,114

CO-08 Capintec CRC-7 Preset 1,00 -0,18 0,010

CO-09 Atomlab 100 Preset 0,96 -1,50 0,180

CO-1O Victoreen CAL/RAD Preset 1,02 1,47 0,023

CO-lI Victoreen 34-061 Preset 1,15 0,66 2,022

CO-12 Vexca1 Preset 1,14 7,23 0,115

CO-13 Alfa Nuclear CD-40 Preset 0,95 -2,97 0,051

CO-14 Atom1ab 100 Preset 0,87 -8,22 0,058

CO-15 Victoreen CALIRAD Preset 1,09 1,56 0,517

CO-16 Atom1ab 100 Preset 0,65 -24,70 0,035

CO-17 Capintec CRC-7 Preset 1,01 0,98 0,058

CO-18 Capintec CRC-127R Preset 0,98 -37,55 °

A Tabela 5.35 e a Figura 5.24 apresentam os resultados da rodada em relação à

Razão R.
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Tabela 5.35 - Razão R da rodada de comparação de 99mTc na Região Centro-Oeste.

Número de Dentro dos limites da norma da CNEN
Medidor R < 0,90 R> 1,10

resultados 0,90 a 0,95 0,95 a 1,00 1,00 a 1,05 1,05 a 1,10

Alfa Nuclear 1 O O 1 O O O

Atomlab· 4 3 O 1 O O O

Capintec 6 O O 3 3 O O

Nuclear Chicago 1 O O O 1 O O

Vexcal 1 O O O O O 1

Victoreen 7 O O O 2 1 4

Total 20 3 O 5 6 1 5

Em termos dos limites requeridos pela Norma da CNEN de ± 10%, vê-se que:

a) dentre todos os resultados, 60% estão dentro e 40% estão fora;

b) os medidores de marca Alfa Nuclear, Capintec e Nuclear Chicago possuem todos os

resultados dentro dos limites;

c) a marca Atomlab possui 25% dos medidores dentro dos limites e 75%fora;

d) o único medidor Vexcal tem o resultado fora dos limites;

e) dos medidores de marca Victoreen, 43% estão dentro dos limites e 57% estão fora

dos limites.

1.30 -,----------------------,

1.20

110 !

!. .!.. .o 1.00 +-2.--.-JL-__.-L_~__-.c:..--------L---j

'l1l
N
l1l

o:: 0.90

0.80

0.70

..
Dentro de ± 10% =60%

Fora de ± 10% =40%

20 resultados

..

•

1 2p 2d 3p 3d 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SMN

Figura 5.24 - Desempenho dos SMN em relação à Razão R na comparação do 99mTc.
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A Tabela 5.36 e a Figura 5.25 apresentam os resultados da rodada em relação ao

Desvio Normalizado E.

Tabela 5.36 - Desvio Normalizado E na comparação de 99mTcna Região Centro-Oeste.

Número de Insatisfatório Satisfatório Insatisfatório
Medidor

resultados E ~- I -1<E<1 E;;:: I

Alfa Nuclear I I O O

Atomlab 4 4 O O

Capintec 6 2 4 O

Nuclear Chicago I O 1 O

Vexcal I O O 1

ViCtoreen 7 O 2 5

Total 20 7 7 6

Da Tabela 5.36 vê-se que:

a) de todos os resultados, 55% estão satisfatórios e 45% insatisfatórios;

b) medidores marca Alfa Nuclear, Atornlab e Vexcal estão insatisfatórios;

c) a marca Capintec possui 67% dos resultados satisfatórios e 33% insatisfatórios;

d) o equipamento da marca Nuclear Chicago está satisfatório;

e) 29% dos medidores Victoreen têm resultados satisfatórios e 71% insatisfatórios.
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,-.. 70 -f-------------
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E

o::J 10 -t---------~
Z o -t-------.._-

3
L.------::--.....,-

Desvio normalizado E
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Figura 5.25 - Desvio Normalizado E na comparação do 99mTc na Região Centro-Oeste.
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5.5 Fator de correção nas comparações com seringa

Os resultados obtidos para geometria de seringa (volume de 5 mL contendo 3

rnL de solução) nas comparações de 67Ga, 1231, 99mTc e 201TI mostram uma tendência

para obtenção de valores maiores que o esperado, porém próximos entre si. Uma

explicação para este fato é que o ativímetro (pelo menos da marca Capintec, que é a

utilizada no IRD) é calibrado pelo fabricante com fontes padrões cujos radionuclídeos

estão dissolvidos numa substância resinosa contidas em frascos de plástico. Quando se

mede uma solução contida numa seringa de plástico de 5 rnL, a leitura desse

equipamento deve ser multiplicada por um fator de correção. No caso do ativímetro

utilizado pelo IRD este valor é 0,782, mas cada SMN deve ter o seu fator determinado

individualmente. Este estudo já está sendo realizado pelo LNMRI.

Para minimizar estes erros sugerimos aos operadores dos SMN que não mais

.realizem medições com seringa; as soluções devem ser medidas no frasco de penicilina

e então transferidas para a seringa.

O manual do fabricante sugere a introdução de um fator de correção entre 10% e

20% nas medições com seringa. Aplicando a correção de ±10%, vemos que alguns

resultados migraram da faixa insatisfatória para satisfatória no caso do Desvio

Normalizado E. As Figuras 5.26, 5.27, 5.28 e 5.29 apresentam essa melhoria nos

resultados para o 67Ga, 1231, 99mTc e 201 TI, respectivamente. Nestas figuras estão

representados apenas os SMN com resultados insatisfatórios.
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,.-..
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Q) Q)

-c 10 -c 10o o
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~ O '::J O
-3 -2 -1 o 1 2 3

z
-3 -2 -1 o 1 2 3

~svio norrralizado E ~svio norrralizado E

(a) 11 Satisfatório • Insatisfatório
(b)

Figura 5.26 - Desvio Normalizado E dos SMN na comparação do 67Ga com seringa (a)

sem fator de correção (b) com fator de correção.
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A correção dos resultados apresentados na Figura 5.26 foi realizada somando ou

diminuindo 10% da atividade sobre a própria atividade. A alteração para mais ou menos

depende se o SMN superestimou ou subestimou o valor da atividade de referência. Da

Figura 5.26 (a) vemos que nenhum resultado é satisfatório mas, ao aplicar o fator de

correção para seringa sugerido pelo fabricante (Figura 5.26 (b», 17% dos resultados

tornam-se satisfatórios. É importante lembrar que a correção utilizada neste trabalho foi

realizada grosseiramente, porque cada SMN deve possuir seu próprio fator de correção

para seringa, que depende do radiofármaco medido e do ativímetro utilizado.

~

::R 100 ::R 100~ ~

z 80 z 80
~ ~
Cf) 60 Cf) 60
(1)

40 (1)-c -c 40o o..... 20 .....
(1) (1) 20E O E.:::J .:::J
Z -3 -2 -1 o 1 2 3 Z O

Desvio normalizado E

(a) 11 Satisfatório • Insatisfatório (b)

Figura 5.27 - Desvio Normalizado E dos SMN na comparação do 1231 com seringa (a)

sem fator de correção (b) com fator de correção.

Da Figura 5.27 (a) vemos que sem aplicar o fator de correção nenhum resultado

é satisfatório mas, ao aplicá-lo (Figura 5.27 (b», 4% dos resultados passam para esta

classificação; a princípio este número pode parecer insignificante, mas lembramos que a

aproximação foi realizada grosseiramente. Para o 1231, utilizamos o fator de correção de

20% porque seu esquema de decaimento é composto de muitas linhas de raios X de

baixa energia, o que acarreta o aumento da absorção nas paredes do recipiente medido.
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Figura 5.28 - Desvio Normalizado E dos SMN na comparação do 99mTc com seringa (a)

sem fator de correção (b) com fator de correção.
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Figura 5.29 - Desvio Normalizado E dos SMN na comparação do 2ü1TI (a) sem fator de

correção (b) com fator de correção.

Nas Figuras 5.28 e 5.29 utilizamos o fator de correção de 10%; na Figura 5.28

vemos que ao aplicar o fator de correção para seringa, 40% dos resultados estão

satisfatórios. Da Figura 5.29 vemos que ao aplicar o fator de correção para seringa 16%

dos resultados passam de insatisfatórios para satisfatórios.
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5.6 Resultados globais

A Figura 5.30 apresenta o desempenho global em relação à Razão para todos os

radionuclídeos em todas as rodadas, incluindo os resultados nacionais e regionais com

frasco de penicilina e seringa. Nota-se que o gráfico aproxima-se de uma distribuição de

Gauss, exceto pela última coluna, que contabiliza os resultados maiores que 1,20. Isso

ocorre devido às medições realizadas com seringa, que tendem a superestimar o valor de

referência.
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Figura 5.30 - Desempenho global em termos da Razão.

o radiofármaco 99mTc foi o que teve maior participação nas rodadas; devido a

isso foi possível realizar um acompanhamento do desempenho dos SMN na medição de

99mTc e os resultados são apresentados na Figura 5.31. Nota-se que houve uma melhora

nos resultados da primeira para a segunda rodada e uma piora da segunda para a

terceira. Isto se deve ao fato que a terceira rodada foi realizada com seringa e as duas

primeiras com frasco de penicilina.
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Normalizado E.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os Serviços de Medicina Nuclear que realizam testes de controle de qualidade

rotineiramente foram os que obtiveram os melhores resultados. Os ativímetros que

utilizam a câmara de ionização em sua fabricação obtiveram um melhor desempenho

que aqueles que utilizam detectores Geiger-Müller. Isto se deve ao fato que este detector

é muito dependente do posicionamento da fonte e apresenta baixa repetitividade nas

medições, principalmente para atividades baixas (poucas dezenas de :MBq), ou seja, não

realiza medidas com exatidão.

A Tabela 5.6 e as referentes a análise dos resultados (Tabelas 5.9, 5.12, 5.16,

5.19, 5.22, 5.25, 5.29, 5.31 e 5.34) mostram que equipamentos que .utilizam detectores

Geiger-Müller tendem a apresentar incertezas maiores que os fabricados com câmara de

ionização, o que contribui para o seu baixo desempenho nas comparações.

Uma recomendação é que todos os SMN que utilizam equipamentos baseados

em detectores Geiger-Müller devem ser substituídos por detectores que utilizam

câmaras de ionização.

Os SMN que realizam calibrações rotineiramente foram os que obtiveram os

melhores resultados. Recomenda-se, então, um maior cuidado nos procedimentos de

trabalho, pois, em alguns casos, a má realização das medições foi o que gerou um mau

resultado. Aos Serviços cujos resultados estão fora dos limites de ± 10%, foi

recomendada uma recalibração do ativímetro e participações em novas rodadas de

comparação.

O baixo desempenho dos SMN nas medições realizadas com seringa deve-se a

dois fatores: primeiro, eles não utilizam a metodologia correta, ou seja, vários SMN não

faziam uso do suporte para seringa. Segundo, os SMN não utilizam um fator de

correção nas medições com seringas. Nem todos os fabricantes de ativímetros fornecem

o fator de correção no manual do equipamento, mas, mesmo os SMN que possuem o

fator não o utilizam. Recomenda-se a realização de uma nova pesquisa para

determinação deste fator para cada radionuclídeo e equipamento.

Em relação às comparações do radiofármaco 1231 com seringa, o baixo

desempenho se deve, além do citado no parágrafo acima, à alta absorção no recipiente

dos seus raios X.
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Destacando os resultados apresentados na Tabela 5.4, concluímos que o

desempenho nas comparações com 67Ga melhora mesmo na rodada realizada com

seringa, quando analisado em relação à Razão. Ao utilizar o Desvio Normalizado

aparentemente ocorre uma piora nos resultados com o decorrer das comparações, mas

isto se deve a dois fatores: primeiro, o Desvio Normalizado é um critério estatístico que

leva em consideração as incertezas reportadas pelos SMN, daí é mais rigoroso que a

Razão. Segundo, o número de SMN que participou das comparações aumentou da

primeira para as duas últimas rodadas, gerando um aumento no número de resultados;

estes SMN que não participaram da primeira comparação são os responsáveis pelo

baixo desempenho porque ainda não haviam sido comparados e incorriam em erros que

os outros participantes já ~viam solucionado.

A inclusão do laboratório de Brasília na rede permitiu realizar medições em

todos os serviços de medicina nuclear na região Centro-Oeste, o que mostrou que os

resultados da comparação nesta região são muito parecidos com os resultados do Rio de

Janeiro; isto mostra que aproximadamente metade dos serviços de medicina nuclear do

Brasil não está medindo corretamente os radiofármacos em questão, daí a importância

da implementação da rede metrológica.

A implementação da rede de metrologia é viável, importante e exeqüível, o que

comprovam os resultados obtidos na região Centro-Oeste.

Os modelos citados neste trabalho não implicam uma recomendação, nem que

estes equipamentos são os melhores disponíveis para sua fmalidade, mas somente que

para estes radionuclídeos nestas rodadas obtiveram tais desempenhos.

Conclui-se que novas rodadas de comparação devem ser realizadas, não só com

novos radiofármacos, mas também com os mesmos que já vem sendo utilizados, e em

todo o território nacional a fim de melhorar o desempenho dos SMN nas comparações

para que aprimorem suas medições e, conseqüentemente, o atendimento aos pacientes.
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ANEXO A

CONTROLES FÍSICO-QUÍMICOS E BIOLÓGICOS DOS RADIOFÁRMACOS
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A.I Controles físico-químicos

A.I.I Inspeção visual

A aparência física de um radiofármaco é importante tanto no momento da

recepção do produto como antes de ser administrado. O profissional radiofarmacêutico

deverá estar familiarizado com a cor e estado físico dos diferentes radiofármacos.

Assim, numa solução verdadeira não deve-se detectar partículas visíveis a observação a

olho nu ou por meio de iluminação com lâmpada de tungstênio, sobre fundo branco e

preto.

A.1.2 Tamanho e número das partículas'

As suspensões coloidais (gelatinosas) ou preparações de agregados devem

possuir um determinado tamanho de partículas de acordo com o órgão que se deseja

estudar. O tamanho das partículas coloidais é determinado por filtração através de

membranas de diferentes diâmetros de porosidade e a porcentagem da radioatividade

retida por cada filtro é calculada. Este métódo não é aconselhável para partículas

menores de 0,05 micrômetros.

A.l.3 Pureza química

A pureza química de um radiofármaco é a fração da massa total presente em

uma forma química desejada.

As impurezas químicas podem ser introduzidas inadvertidamente no

radiofármaco, antes, durante e depois da marcação, como por exemplo impurezas de

reativos, produtos de decomposição não radioativos e ruptura da estrutura química.

Fundamentalmente são importantes as impurezas que podem alterar o comportamento

físico-químico e/ou biológico do radiofármaco ou produzir efeitos tóxicos no paciente.

A determinação das impurezas químicas se realizam por colorimetria, testes de gota ou

análise por ativação.

A.1.4 pH

Todos os radiofármacos devem possuir uma concentração apropriada de íons de

hidrogênio, para sua estabilidade e integridade. O pH ideal de um radiofármaco para

administração endovenosa deve ser por volta de 7,4 (pH do sangue), podendo variar de

2 a 9, devido a alta capacidade reguladora do sangue.
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o pH de uma solução é universalmente medido com um eletrodo de vidro e um

medidor de pH. No caso de radiofármacos preparados no próprio hospital, adota-se o

método de avaliação colorimétrica com papel pH.

A.I.5 Isotonicidade

Soluções que têm pressões osmóticas iguais são chamadas de isotônicas. No

caso de uma solução injetável deve-se considerar a isotonicidade em relação ao soro

sangüíneo, ou seja, uma solução isotônica deve ter a mesma concentração molecular que

o plasma do sangue.

Na maioria dos radiofármacos que se administram por via endovenosa, o volume

utilizado é tão pequeno que pode to~erar-se desvios importantes da isotonicidade, sem

que isso ocasione inconvenientes aos pacientes, dada a rápida diluição no sangue.

A.1.6 Determinação da radioatividade

É a medida da radioatividade presente numa preparação. A análise se realiza

utilizando equipamentos de detecção selecionados ao tipo e energia da radiação emitida.

A radioatividade de um radiofármaco a ser administrado num paciente, representa a

dose. Seu cálculo depende do radiofármaco, propósito do estudo, características do

paciente e outros.

A.I.7 Pureza radionuclídica

É definida como a razão da atividade de um radionuclídeo pela atividade total da

amostra, expressando-se em termos de porcentagem. Refere-se tanto a radioisótopos de

um mesmo elemento e24I em preparações de 1231) como a radionuclídeos de elementos

diferentes C9Mo em soluções de 99ffiTc). Este parâmetro não é um fenômeno

estacionário porque depende dos períodos de decaimento das impurezas e do

radionuclídeo de interesse; geralmente, exige-se 99% de pureza radionuclídica no

momento de utilização do material radioativo.

A presença de impurezas radionuclídicas podem causar erros de doses,

incremento da radiação absorvida e/ou erro no diagnóstico.

A.1.8 Pureza radioquímica

A pureza radioquímica pode ser defmida como a fração da radioatividade total

na forma química desejada presente no radiofárrnaco. Estas impurezas podem ser
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causadas por decomposição do radiofármaco por ação do solvente utilizado,

temperatura, luz, ou marcação de uma impureza com o mesmo radionuclídeo, como por

exemplo presença de 99mTc reduzido hidrolizado em complexos marcados com 99mTc.

Existem vários métodos analíticos para detectar e determinar as impurezas

radioquímicas. Podemos destacar, entre eles: precipitação, cromatografia, extração por

solvente; extração em fase sólida e destilação.

A impureza radioquímica é calculada em função da relação (em porcentagem) da

radioatividade do componente não desejado e a atividade total da amostra. Deve-se

tomar cuidado em descontar a radiação de fundo antes de calcular esta relação.

A.2 Controles biológicos.

A.2.! Esterilidade

É a ausência de bactérias ou microorganismos num produto radiofarmacêutico.

Todos os preparados a serem administrados em pacientes por via intravenosa ou

intratecal devem ser esterilizados usando métodos que dependem da característica do

produto, do solvente e outros aditivos. Os procedimentos de esterilização mais comuns

em radiofarmácia são o uso de calor úmido, calor seco, filtração e irradiação gama.

A.2.2 Apirogenicidade

Pirógenos são endotoxinas produto do metabolismo de microorganismo,mas

também existem compostos químicos que atuam como substâncias pirogênicas. Os

pirógenos são substâncias hipertermizantes, geralmente solúveis e termo-estáveis. Por

isso, esterilidade não garante apirogenicidade.

A fonte mais comum de pirógenos é a água, os produtos químicos e material de

vidro. Sua presença produz diversos sintomas como febre, calafrios, mal estar, dor nas

articulações, dor de cabeça, rubor, dilatação das pupilas e transpiração. As reações

pirogênicas se manifestam no paciente entre 30 minutos e 2 horas depois de sua

administração.

Os métodos usuais para a determinação de pirógenos são o método "in vivo" e o

teste de endotoxinas bacterianas.

A.2.3 Toxicidade

No projeto de um novo radiofármaco é necessário considerar o risco-beneficio

que resulta da sua utilização em humanos. O risco deve ser considerado em termos de

136



toxicidade, que tem por objetivo estabelecer um fator de seguridade e determinar qual

seria a reação no caso de overdose. Na radiofarmácia, o risco deve ser avaliado do ponto

de vista dos componentes químicos não radioativos da preparação, suas propriedades

físicas e a própria radiação. Devido às pequenas quantidades em que se administram os

radiofármacos, normalmente o efeito tóxico por composição química é desprezível.

O risco por radiação abarca efeitos genéticos e somáticos. A estimação da dose

absorvida num corpo inteiro ou órgão crítico é uma exigência para que seja autorizado o

uso de um novo produto.

A.2A Biodistribuição

O objetivo d~ste controle é avaliar a potencial utilidade em humanos a partir de

resultados em animais. Por isso, a escolha do modelo deve levar em conta as diferenças

anatômicas e funcionais de modo que se assemelhem ao máximo a situação clínica a

avaliar.

Nos estudos de biodistribuição utilizam-se animais de laboratórios. A dose e

volume do produto que se deseja injetar depende do radiofármaco, do meio de

administração e da fmalidade do estudo.

Após a injeção do produto radioativo no animal e transcorrido o tempo

predeterminado, coloca-se o animal na gama-câmara e faz-se o estudo de forma similar

aos humanos (técnica não-invasiva) ou sacrifica os animais (técnica invasiva, usada

geralmente com ratos) para posteriormente extrair os órgãos de interesse, tendo o

cuidado de remover todos os tecidos adjacentes. Também pode-se proceder o estudo de

localização por técnicas de autoradiografia (a nível de corpo inteiro, órgãos ou

estruturas).

A.2.S Afinidade biológica

Alguns radiofármacos incluem marcação de anticorpos, que requerem controles

específicos que garantem sua imunoreatividade. O uso de preparações de anticorpos de

baixa imunoreatividade é inaceitável para muitas das aplicações "in vivo", já que a

fração não reativa é significativa, podendo constituir uma radiação de fundo não

específica na imagem e uma dose inespecífica nas aplicações terapêuticas.
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Adenoma. Tumor benigno.

Aeração. Ventilação.

Aerossol. Partículas menores que gases.

Aracnóide. Membrana serosa delgada e transparente que envolve o cérebro e a medula

espinhal.

Ateroma. Quisto sebáceo.

Atresia. Designa fenômenos relacionados com a falta de desenvolvimento, como dos gametas

femininos ou óvulos dos animais superiores (atresia folicular) ou com a ausência de

desenvolvimento de órgãos cavitários ou orifícios naturais (atresia do esôfago, da aorta, do

piloro, etc.).

Colecistite. Inflamação da vesícula biliar.

Embolia. Obstrução de um vaso por um coágulo ou outro material, formado em outro local da

corrente circulatória, e que migrou seguindo o fluxo sangüíneo.

Êmese. Ato de vomitar.

Epidídimo. Pequeno corpo situado na parte superior do testículo, e que é conduto formado pela

reúnião dos canais condutores de sêmen.

Estadiamento. Estudo clínico para saber o tamanho e a agressividade do tumor.

Estase. Parada ou demora acentuada no escoamento de um líqüido orgânico (sangue, urina,

leite, etc.). A estase venosa, passiva, verifica-se nos casos de insuficiência do coração direito

ou compressão venosa abdominal; ao nível do figado, traduz-se por aumento de volume e,

nos pulmões, por aparecimento de estertores nas bases, acompanhadas de falta de ar. Por

analogia, fala-se de estase intestinal nos casos de retenção da matéria fecal; a estase intestinal

traduz-se por excessivo ressecamento das fezes, que se tornam duras.

Gânglio. Nome dado a dilatações no trajeto dos vasos linfáticos, dilatações essas abundantes na

região do pescoço, axilas e virilhas.

Glomérulo. Pequeno ajuntamento de corpúsculos da mesma natureza.

Hemangioma. Tumor com origem em vasos sangüíneos.

Higroscópico. Que tem tendência para absorver a umidade do ar.

Intratecal. Intra-raquidiano; situado no interior do canal raquidiano.

Isquemia. Deficiência de chegada de sangue a um determinado segmento do corpo.

Linfoma. Câncer dos gânglios.

Lipofilico. O que causa desintegração ou absorção de gorduras.

Líqüor. Líquido que existe nos ventrículos cerebrais e no canal raquidiano.

Melanoma. Câncer de pele e de mucosa, geralmente escurecido.

Metabólito. Substância intermediária, formada a partir de transformação química, antes da

finalização da cadeia de reações orgânicas metabólicas

Metástase. Processo de disseminação das células cancerosas pelo organismo.
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Neuroblasto. Célula embrionária precursora do neurônio.

Neuroblastoma. Tumor formado por neuroblastos, de grande malignidade, que ocorre em

crianças de pouca idade, que por origem embriológica, relaciona-se com anomalias da

glândula supra-renal e cadeias simpáticas.

Oncologia. Parte da medicina que estuda os tumores.

Paratireóide. Glândula de secreção interna situada ao lado da tire6ide.

Parênquima. Tecido específico das vísceras e órgãos pulmonares.

Parenteral. Que existe ou se processa fora do tubo gastrointestinal.

Perfusão. Bombeamento de um líquido através de um órgão ou tecido, em fluxo lento ou

controlado.

Pielonefrite. Termo utilizado para designar os processos infecciosos do rim, sendo de natureza

bacteriana na maioria dos casos.

Quelato. Qualquer composto em que se forma um anel devido a um enlace coordenado entre

dois sítios de uma molécula." Por exemplo, metais pesados não podem ser metabolizados,

permanecem no organismo e exercem seus efeitos tóxicos através de sua combinação com

grupos reativos essenciais para as funções fisiológicas normais (ligantes). Os agentes

quelantes possuem a propriedade de formar complexos com metais pesados e evitar a ligação

dos cátions metálicos aos ligantes do organismo, minimizando e invertendo os efeitos

tóxicos e aumentando a excreção dos metais.

Um agente quelante ideal teria as seguintes propriedades: alta solubilidade em água;

resistência à degradação metabólica; capacidade de penetrar em pontos de armazenagem do

metal; pronta excreção do quelato; capacidade de manter sua atividade quelante no pH dos

líquidos do organismo; e a capacidade de formar complexos com metais que são menos

tóxicos do que o íon metálico livre.

Revascularização do miocárdio. Método cirúrgico destinado a aumentar o fluxo sangüíneo

para regiões do miocárdio onde o mesmo é deficiente devido a obstrução de sua artéria

coronária ocasionada por placas de ateroma. Para isso, pode-se utilizar a artéria mamária

interna ou um segmento de veia safena (ponte de safena).

Sarcoma. Tumor maligno de partes moles podendo ser localizado em todo o corpo.

Subaracnóideo. Espaço abaixo da membrana aracnóide.
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ANEXO C

PRINCIPAIS EXAMES REALIZADOS EM MEDICINA NUCLEAR

UTILIZANDO RADIOFÁRMACOS

141



C.1 Cardiologia

Cintilografia do miocárdio - avalia a presença de músculo miocárdico viável, músculo

"hibernante" ou necrose miocárdica.

Cintilografia sincronizada das câmaras cardíacas - estudo da função ventricular,

possibilitando uma avaliação fiel da fração de ejeção do ventrículo esquerdo e

análise da contratilidade miocárdica. Utilizado em pacientes cardíacos de

acompanhamento longo e no prognóstico cirúrgico de revascularização.

Estudos de perfusão do miocárdio - avalia a perfusão das paredes do ventrículo

esquerdo, as funções contrátil e cinética ventricular e calcula a fração de ejeção.

C.2 Endocrinologia

a) Cintilografia de Tireóide

Utiliza os radiofármacos 1311 ou 99mTc-pertecnetato para estudar a anatomia e

função da glândula tireóide ou nódulos tireoideanos. As medidas de captação do iodo

são realizadas 2 e 24 horas após a ingestão oral do traçador e as imagens são obtidas por

meio da gama-câmara. Para que não haja competição na captação tireoideana do

radiofármaco é realizado um preparo que consiste na restrição da ingestão ou utilização

de substâncias ricas em iodo, também sendo suspensas medicações que interfIram no

funcionamento da tireóide. O exame de cintilografia da tireóide tem diversas aplicações

clínicas, entre elas:

Bócio - A cintilografIa é indicada na caracterização funcional e acompanhamento de

bócio uni- ou multinodular, tireoidite e bócio difuso.

Hipertireoidismo - As alterações morfo-funcionais da glândula são características para

diferentes causas de hipertireoidismo, como a doença de Plummer (nódulo

hipercaptante) ou de Graves (aumento das dimensões com hipercaptação difusa).

Nódulos - O método permite a caracterização funcional de nódulos (detectados por

palpação, ultra-sonografia ou pela própria cintilografia), sendo que a presença de
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nódulo único hipocaptante ("frio") corresponde a neoplasia maligna em 15 a 20%

dos casos.

Pós-operatório - O estudo cintilográfico permite a detecção e avaliação de

remanescente cirúrgico após tireoidectomia total ou parcial. Nos pacientes

submetidos a tiroidectomia total por carcinoma diferenciado, a presença de

metástases é rastreada através da cintilografia de corpo inteiro com 131I.

Terapêutica - Altas doses de 1311 são empregadas no tratamento de hipertireoidismo

(doença de Plummer, doença de Graves) ou de carcinoma de tireóide (ablàção de

restos, tratamento de metástases). O efeito terapêutico se dá porque o 1311 induz

altas doses de radiação nos tecidos em que é concentrado, levando a destruição ou

interrupção da proliferação celular.

Tireóide ectópica - A cintilografia é utilizada no diagnóstico e localização da tireóide

ectópica, mais importante causa do hipotireoidismo congênito. Além disto pode ser

identificado extensão intratorácica da glândula em casos de bócio (bócio

mergulhante).

Tireoidite - A cintilografia é utilizada na avaliação e acompanhamento morfo

funcional da tireoidite, principalmente em sua forma crônica. Em casos de tireoidite

subaguda pode ser observada glândula hipocaptante associada ao nível normal ou

elevado de hormônios tireoideanos.

b) Pesquisa de corpo inteiro com 1311

Para que ocorra boa concentração de iodo nos tecidos de origem tireoideana é

necessária que após a cirurgia se suspenda a reposição hormonal por 4 a 6 semanas.

Além disto o paciente deve estar privado de outras fontes de iodo (alimentar, contrastes

iodados, cosméticos, anti-sépticos). As imagens são adquiridas de 24 a 48 após a

ingestão do radiofármaco. As indicações clínicas incluem: rastreamento de metástases e

detecção de restos tireoideanos em pacientes tireoidectomizados; pacientes com

metástases funcionantes ou com restos tireoideanos significativos e casos considerados

de risco, mesmo sem metástases comprovadas.
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c) Cintilografia da Paratireóide

Utiliza os radiofármacos 201 Tl, pertecnetato de 99mTc e 99mTc_:MIBI para

diagnóstico de adenoma de paratireóide ou glândula ectópica. Esta localização e a

conseqüente redução do tempo cirúrgico pode ser conseguida pela cintilografia com

sensibilidade de 70 a 90%. Não é necessário preparo para a realização desse exame e as

imagens são adquiridas após a administração endovenosa do radiofármaco. Quando

utilizado 99mTc_MIBI novas imagens são adquiridas após 2 ou3 horas.

As paratireóides aumentadas ou hiperfuncionantes apresentam inaior captação

de 201TI e de 99mTc_MIBI. Como o tálio é também captado pela tireóide, toma-se

necessária a subtração da imagem da tireóide (obtida após injeção de pertecnetato) para

a identificação da paratireóide. Na cintilografia com MIBI é feita comparação entre as

imagens precoces (captação pela tireóide e paratireóide) e tardias (captação apenas pela

paratireóide).

d) Cintilografia das glândulas adrenais com 131I_MIBG

o preparo consiste na suspensão de drogas que podem reduzir a captação do

radiofármaco; além disso, o paciente deverá tomar iodo não radioativo por 5 dias antes

até 5 dias após o estudo, visando saturar a tireóide e evitar a captação de iodo

radioativo. As imagens são obtidas de 24 a 72 horas após a administração endovenosa

do radiofármaco. As aplicações clínicas compreendem:

Feocromocitoma - Nome dado ao tumor da medula da supra-renal, podendo localizar-se

também em região para-aórtica, secretando nível excessivo de adrenalina,

provocando intensos picos hipertensivos. A cintilografia tem papel complementar

na localização do tumor, principalmente em casos com tomografia e ultra-som

inconclusivos ou na suspeita de feocromocitoma extra adrenal, bilateral,

metastático ou recidivado. A sensibilidade e especificidade se encontram na faixa

de 85 a 90%.

Neuroblastoma - Indicado na caracterização funcional de massas suprarenals em

crianças, assim como no estadiamento e acompanhamento evolutivo de casos já

diagnosticados ou tratados.
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C.3 Gastroenterologia

a) Trânsito esofágico

Utiliza o radiofármaco 99ffiTc-enxofre coloidal para diagnosticar e acompanhar

alterações da motilidade esofágica, as quais podem se manifestar isoladamente ou

associadas a lesões anatômicas.. Para realizar o exame o paciente deve realizar jejum de

4 horas; o estudo consiste na aquisição de seqüência rápida de imagens na incidência

anterior de tórax após a deglutição do radiofármaco misturado em líquidos ou semi

sólidos (mingau, por exemplo). O processamento das imagens permite a avaliação

qualitativa e quantitativa do esvaziamento esofágico.

b) Pesquisa de refluxo gastro-esofágico

Utilizando 99ffiTc-enxofre coloidal são adquiridas imagens na projeção anterior

de tórax e superior do abdômen após a ingestão do radiofármaco misturado em leite ou

suco. O paciente deve realizar jejum de 4 horas, e, em caso de lactentes deve suspender

a última mamadeira antes do estudo.

O método tem alta sensibilidade (80%) na detecção do refluxo gastro-esofágico,

podendo ser seguida pela pesquisa de aspiração pulmonar (imagens tardias de tórax). É

indicado para acompanhamento de pacientes com suspeita ou em tratamento de refluxo.

c) Esvaziamento gástrico

Por meio do radiofármaco 99ffiTc-enxofre coloidal pode-se realizar a avaliação

dinâmica do esvaziamento gástrico de forma fisiológica, permitindo a avaliação e

acompanhamento de parâmetros qualitativos e quantitativos da motilidade gástrica,

alterada, por exemplo, após cirurgias ou neuropatias.

O preparo consiste em jejum de 4 horas. O estudo é iniciado imediatamente após

a ingestão do radiofármaco por via oral e dura de 60 a 90 minutos. O enxofre coloidal é

deglutido misturado a alimentos sólidos ou líquidos, não sendo absorvido pela mucosa

do trato gastro-intestinal.
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d) Pesquisa de mucosa gástrica ectópica (pesquisa de divertículo de Meckel)

o paciente deve realizar jejum por 2 horas antes da administração endovenosa

do pertecnetato 99mTc. As imagens são adquiridas nos 45 minutos seguintes, na projeção

anterior de abdômen. O pertecnetato é captado pela mucosa gástrica, presente em 80 a

90% dos casos de divertículo de Meckel com sangramento.

e) Pesquisa de sangramento intestinal

Pode-se utilizar 99mTc com hemácias marcadas ou 99mTc-enxofre coloidal. As

hemácias marcadas são utilizadas em pesquisa de sal1gramento intermitente, pois se

mantém por mais tempo na circulação enquanto o enxofre coloidal é utilizado para

pesquisa de sangramento em atividade. Não é necessárío preparo, sendo conveniente

que não tenha feito exames com contraste por via oral nas últimas 24 horas. As imagens

são realizadas durante 30 (enxofre coloidal) a 60 minutos (hemácias) após a

administração endovenosa do radiofármaco, na incidência anterior do abdômen,

podendo ser prolongado por até 24 horas no caso de hemácias marcadas.

1) Cintilografia hepato-esplênica

Para este tipo de exame utiliza-se o 99mTc_enxofre coloidal, não sendo necessário

preparo do paciente; as imagens são adquiridas 20 minutos após a administração

endovenosa do radiofármaco. As partículas coloidais na corrente sangüínea são

fagocitadas no figado (células de Küpffer), baço e, em menor proporção, na medula

óssea.

Apesar da sensibilidade de 85 a 90% para lesões focais (estudo tomográfico

SPECT) ou difusas, a cintilografia é pouco específica no diagnóstico diferencial de

metástases, cistos, abscessos, hematomas e tumores primários.

g) Cintilografia hepatobiliar

Este exame é realizado com 99mTc-DISIDA e o paciente deve estar em jejum de

4 a 8 horas, evitando assim que a vesícula se encontre em fase de contração ou repleta;

devem ser suspensos narcóticos por 6 a 12 horas. As imagens iniciais são obtidas

imediatamente após a administração endovenosa do radiofármaco e refletem a

distribuição e função dos hepatócitos. As imagens seguintes permitem avaliar a
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progressão da bile radiomarcada das vias intra-hepáticas até a vesícula biliar, colédoco e

duodeno. O estudo geralmente se completa em 1 hora, mas pode ser prolongado por até

4 horas em caso de não visualização da vesícula biliar.

As aplicações clínicas são diversas, a saber:

Atresia de vias biliares - O diagnóstico diferencial entre hepatite neonatal e atresia de

vias biliares pode ser feito pela cintilografia hepatobiliar. A eliminação do

radiofármaco para trato gastro-intestinal exclui a hipótese de atresia de vias biliares,

entretanto a ausência de eliminação pode estar presente nas duas patologias.

Colecistite aguda - O diagnóstico cintilográficQ de colecistite aguda baseia-se no não

enchimento da vesícula biliar pelo radiofármaco, devido à obstrução (mecânica ou

não) do ducto cístico. O método tem acurácia de 97%.

Esvaziamento da vesícula biliar - A resposta contrátil da vesícula biliar em casos de

discinesia biliar pode ser estimada de forma qualitativa e quantitativa. As imagens

são adquiridas durante a fase de repleção e após estímulo farmacológico

(colecistoquinina ou análogos) ou alimentar da vesícula.

Pós-operatória - Em uma fase inicial a obstrução aguda de vias biliares pode apresentar

déficit de drenagem na ausência de dilatação. Por outro lado as vias biliares podem

manter-se dilatadas após o tratamento de um processo obstrutivo. A cintilografia

demonstra a lentidão ou interrupção na progressão biliar, independente da presença

de dilatação, sendo um método de avaliação de obstrução biliar pós-operatória

sensível e não invasivo.

C.4 Nefro-urologia

a) Cintilografia renal dinâmica

Este exame pode ser realizado com vários radiofármacos, mas o mais utilizado é

o 99mTc_DTPA; ele permite avaliar o estado funcional dos rins individualmente, nos

processos que comprometem a função renal como má formação na infância,

comprometimento renal por cálculos, e acompanhamento pós-terapêutico. O único

preparo necessário é a boa hidratação do paciente.
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A avaliação cintilográfica complementa com dados funcionais os achados

anatômicos de patologias como ectopia e malformações renais, insuficiência renal

aguda ou crônica, pielonefrite, glomerulonefrite, trauma e tumores.

As imagens são adquiridas após a administração endovenosa do radiofármaco e

mostram o acúmulo e a eliminação renal do radiofármaco, assim como sua progressão

pelas vias excretoras. A defmição de áreas de interesse sobre os rins permite a obtenção

de curvas de atividade/tempo (renograma). A cintilografia renal dinâmica apresenta

menor exposição à radiação que a urografia excretora e possibilita a quantificação da

função renal.

As aplicações clínicas são diversas, entre elas:

Determinação cintilogniflca do ritmo de filtração glomerular - a porcentagem de

captação do DTPA em relação à dose administrada é diretamente proporcional ao

ritmo de filtração glomerular, podendo ser realizada aquisição e processamento que

possibilitam esta medida de forma quantitativa e em separado para cada rim.

Estenose de artéria renal - A cintilografia renal é utilizada na investigação da

hipertensão renovascular, triando os casos com hipofluxo e déficit funcionais para a

arteriografia.

Hidronefrose - A dilatação de vias excretoras acontece não só em processos

obstrutivos, mas também de forma secundária a refluxo, alterações seqüelares ou

mesmo congênitas. Cintilograficamente, a hidronefrose obstrutiva é caracterizada

pela estase da urina radiomarcada em vias excretoras, não havendo esvaziamento

mesmo após o aumento do fluxo urinário provocado pela administração de

diurético. O controle da função renal e do processo obstrutivo também pode ser

realizado após intervenções cirúrgicas.

Transplante renal - A avaliação do fluxo sangüíneo, função tubular e função

glomerular em estudos seriados auxiliam no diagnóstico não invasivo de

complicações vasculares, rejeição, necrose tubular aguda ou nefrotoxicidade por

ciclosporina.
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b) Cintilografia renal estática

A cintilografia renal estática com DMSA é o método de escolha no diagnóstico

por imagem de pielonefrite aguda, detectando precocemente a redução de perfusão e

função cortical renal, sendo também utilizada no diagnóstico e acompanhamento da

pielonefrite crônica. Pacientes com massas ou pseudomassas renais, hidronefrose, mal

formações e ectopia renal podem também ser avaliados pela cintilografia com DMSA,

que traz dados morfológicos e funcionais com baixa dosimetria. A quantificação da

captação de cada rim é utilizada como parâmetro de acompanhamento, chegando a

auxiliar na decisão de intervenção cirúrgica em alguns casos.

Para realização do exame não é necessário preparo do paciente e as imagens são

adquiridas de 3 a 6 horas após a administração endovenosa do radiofármaco.

c) Cistografia Radioisotópica

Este exame pode ser realiZado utilizando duas técnicas: a direta e a indireta. Na

técnica direta, o radiofármaco pode ser o 99mTc_enxofre coloidal ou o 99mTc_

pertecnetato. O radiofármaco diluído em soro fisiológico é introduzido através de sonda

vesical e são obtidas imagens seqüenciais do abdómen durante o enchimento e

esvaziamento vesical. O método é indicado para o diagnóstico e acompanhamento de

pacientes com refluxo vésico-ureteral. Em crianças com refluxo já diagnosticado é

importante a realização do exame radiológico convencional, para detecção de possíveis

alterações anatômicas.

Na técnica indireta, o radiofármaco escolhido é o 99mTc_DTPA, não sendo

necessário o preparo do paciente, apenas urna boa hidratação. O estudo é realizado após

a administração endovenosa do DTPA, aguardando-se o clareamento das vias excretoras

e acúmulo vesical do radiofármaco. As imagens detectam a ascensão anômala do

radiofármaco pelo ureter. Apesar de apresentar menor sensibilidade que a técnica direta,

tem a vantagem de não necessitar de sondagem vesical.

d) Cintilografia testicular

Permite a diferenciação entre torção e inflamação do epidídimo por meio do

fluxo sangüíneo para os testículos utilizando 99mTc-pertecnetato de sódio. As imagens

da bolsa escrotal são adquiridas imediatamente após a administração endovenosa do

149



radiofármaco e a progressão do 99mTC pelos vasos e demais estruturas da bolsa testicular

possibilita a avaliação do fluxo sangüíneo e grau de hiperemia regional, de forma rápida

e reprodutível.

O diagnóstico diferencial entre torção testicular aguda e processo inflamatório é

clinicamente difícil, porém pode defmir condutas que resultam na manutenção ou perda

da viabilidade testicular; a cintilografia testicular realiza este diagnóstico com acurácia

próxima a 95%.

C.5 Neurologia

a) Cintilografia d~ perfusão cerebral

Exame realizado com o radiofármaco 99mTc_ECD, analisa o fluxo sangüíneo

arterial do cérebro, diagnosticando diversos distúrbios psiquiátricos como mal de

Alzheimer, demências, depressão e epilepsia, além de confIrmar o diagnóstico de morte

cerebral.

Não é necessário preparação para o exame, com exceção dos casos que

necessitem de sedação para evitar movimentação. As imagens são obtidas cerca de 10

minutos após a administração endovenosa do radiofárrnaco. Algumas aplicações

clínicas são:

Acidente vascular cerebral - A hipoperfusão é detectada quase de imediato após o

infarto, e freqüentemente estendendo-se além da área detectada pela tomografia

convencional.

Demência - A cintilografia é um dos poucos métodos não invasivos que auxiliam no

diagnóstico diferencial e acompanhamento evolutivo de demência ou

pseudodemência.

Epilepsia - Nos casos de epilepsia de difícil controle clínico e com indicação cirúrgica,

este exame localiza precisamente o foco epileptogênico.

Traumatismo crânio-encefálico - A avaliação por meio de tomografia ou ressonância é

fundamental, porém nem sempre explica o quadro clínico encontrado. Nestes casos,

o estudo de perfusão cerebral pode identifIcar áreas de alteração perfusional
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secundárias ao trauma mas sem correspondente anatômico. Além do efeito direto

do trauma, a perfusão cerebral pode ser por exemplo afetada pelo contra-choque,

fatores vasculares ou hipertensão intracraniana.

b) Cintilografia cerebral- quebra de BHE

A cintilografia cerebral convencional difere do estudo de perfusão cerebral,

porque utiliza.marcadores que não cruzam a barreira hemato-encefálica (BHE) íntegra.

A fase de fluxo mostra a progressão vascular do material e nas imagens tardias é

pesquísada a quebra da BHE, onde o radiofármaco se concentra; neste caso, pode ser

usado o 99mTc_DTPA ou o 99mTc-pertecnetato. As imagens são adquiridas após a

administração endovenosa do radiofármaco.

A perda da integridade da BHE encontra-se de forma não específica em tumores

primários beiúgnos ou malignos, tumores metastáticos, infecções ou acidentes

vasculares cerebrais. Por este motivo a concentração de radíofármaco na fase tardia da

cintilografia cerebral é pouco específico, sendo importante a análise conjunta com o

quadro clínico.

A confirmação do diagnóstico de morte encefálica é por outro lado uma situação

na qual o método tem alta especificidade, caracterizando-se pela ausência de fluxo

sangüíneo na fase angiográfica (decorrente do aumento de pressão intracraniana).

c) Cintilografia cerebral

É realizada com 2Ü1n ou 99mTc_MIBI e as imagens são obtidas após sua

administração envovenosa. A captação do radiofármaco depende não só da quebra da

BHE mas também de mecanismos de transporte ativo, no caso do tálio, dependentes da

viabilidade e atividade celular. A cintilografia cerebral com 2Ü1TI pode auxiliar no

diagnóstico diferencial entre recidiva tumoral ou alterações pós cirúrgicas. Considera-se

que a hipercaptação de tálio indique a presença de células tumorais viáveis e portanto de

recidiva.

d) Cisternocintilografia

A distribuição e dinâmica liquórica são estudadas por cintilografias obtidas em

diferentes intervalos de tempo. O radiofármaco pode ser administrado por punção
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ventricular ou injeção no reservatório de válvula de derivação; para obtenção desse

estudo, utiliza-se o 99mTc_DTPA. As imagens são adquiridas nas incidências anterior,

posterior e laterais do crânio em intervalos de 2 até 24 horas após a administração do

radiofármaco. Algumas aplicações clínicas são:

Derivação ventricular - A progressão do radiofármaco auxilia na defmição de

perviedade do sistema de derivação em casos duvidosos.

Fístula liquórica - O trajeto fistuloso e a eliminação do radiofármaco em secreções

podem ser detectados pela cintilografia, com menor risco que a administração

intratecal de contrastes iodados.

Hidrocefalia - A hidrocefalia de pressão normal é causa de demência potencialmente

tratável quando diagnosticada precocemente e caracteriza-se cintilograficamente

pela inversão do fluxo liquórico, com ascenção e reabsorção do radiofármaco nos

ventrículos laterais.

C.6 Oncologia

Cintilografia com 67Ga

O gálio é captado por tumores sendo indicado para localização de processos

inflamatórios e atividade tumoral em órgãos sem alterações anatômicas ou com

alterações sequelares. As imagens são realizadas de 24 a 48 horas após a administração

endovenosa do 670a, nas incidências anterior e posterior do corpo inteiro. Quando há

interesse na visualização de estruturas abdominais é recomendado o uso de laxantes

antes da realização das imagens. As aplicações com este radiofármaco são muitas,

destacando-se:

Abdominal - Indicado em pacientes com suspeita de processo inflamatório abdominal,

assim como em pacientes impossibilitados de realizar ultra-som e tomografia

computadorizada ou nos quais estes se mostraram negativos.
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Hepatocarcinoma - É um processo tumoral; através da cintilografia com gálio é

possível obter um diagnóstico diferencial entre o hepatocarcinoma e lesões

pseudotumorais (áreas de regeneração e fibrose) em cirróticos.

Lirifoma - A cintilografia avalia a infiltração tumoral e não apenas a dimensão dos

linfonodos, complementando o estadiamento inicial e controle após radioterapia ou

quimioterapia realizada pelos demais métodos de imagem.

Ósteo-articular - O estudo com 67Ga é utilizado na investigação de processos

infecciosos que acarretam o aumento do ritmo de remodelação óssea, nas quais a

cintilografia óssea com 99mTc_"MDP não é conclusiva.

Pulmonar - O método permite a detecção de atividade inflamatória em patologias

pulmonares como tuberculose, blastomicose e pneumoconiose.

Outros - O método pode ser empregado na localização de foco em febre de origem

desconhecida e detecção de abscessos.

C.7 Ortopedia

A cintilografia óssea é um exame que avalia fraturas ósseas, necroses na cabeça

do remur, infecção e soltura de próteses, doenças articulares e osteomielites. É realizado

com 99mTc_1'vIDP e a hidratação do paciente facilita a excreção renal do radiofármaco. O

fluxo sangüíneo e grau de hiperemia regional podem ser avaliados nas imagens, que são

adquiridas imediatamente após a administração endovenosa do rádiofármaco. A

captação óssea nas imagens adquiridas após 2 horas é proporcional à atividade

osteometabólica.

A cintilografia óssea pode detectar variações de até 5% no metabolismo ósseo,

oferecendo alta sensibilidade e baixa dose de irradiação mesmo no rastreamento de todo

o esqueleto. Entre algumas aplicações clínicas, pode-se citar:

Doenças vasculares - O estudo de fluxo e metabolismo ósseo permite avaliar a

viabilidade óssea em enxertos ósseos e osteonecrose. A necrose de cabeça femoral
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é detectada com sensibilidade semelhante a ressonância magnética, antes das

primeiras manifestações radiológicas ou tomográficas.

Osteomielite - A cintilografia óssea é o método principal para investigação de

osteotnielite aguda porque possibilita um diagnóstico rápido.

Tumores - A sensibilidade da cintilografia óssea é superior a de raios-X do esqueleto no

estadiamento e acompanhamento de pacientes com suspeita de metastáses ósseas. É

indicado nos tumores com alta prevalência de metastatização óssea (carcinoma de

próstata, mama ou pulmão), pacientes com metástases extra-ósseas, osteosarcoma e

como método auxiliar na caracterização de tumores ósseos benignos.

Traumas - A cintilografia com 99mTc_MDP diagnostica quadros com estudo radiológico

negativo, como síndrome do stress da tíbia, fraturas de stress ou locais de difícil

diagnóstico.

C.8 Pneumologia

a) Cintilografia de perfusão pulmonar

Avalia a distribuição da aeração e perfusão dos pulmões, determinando

probabilisticamente a ocorrência de embolia pulmonar. Também pode determinar a

capacidade pulmonar residual de pacientes com indicação de ressecção pulmonar. O

estudo é iniciado após a administração endovenosa de 99mTc_MAA, nas incidências

anterior, posterior, laterais e oblíquas do tórax. As imagens obtidas demonstram a

distribuição do fluxo sangüíneo na rnicrocirculação a partir da artéria pulmonar.

b) Cintilografia de inalação pulmonar

Este exame é realizado utilizando aerossol de 99mTc_DTPA e as imagens são

realizadas nas incidências anterior, posterior, laterais e oblíquas de tórax após a inalação

do radiofármaco. O aerossol de DTPA deposita-se em vias aéreas e alvéolos, por

impactação e sedimentação, sendo demonstrada a distribuição do material inalado nas

cintilografias.
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As alterações perfusionais pulmonares são observadas de forma pouco específica

em diferentes patologias, sendo muitas vezes necessária a análise conjunta dos estudos

de perfusão e ventilação. Algumas aplicações clínicas são:

Permeabilidade da membrana alvéolo-capilar - Após ser inalado, o DTPA atravessa a

membrana alvéolo-capilar e cai na circulação sistêmica, sendo eliminado pelos rins.

As imagens do tórax permitem calcular a velocidade de clareamento do

radiofármaco dos pulmões, determinada pela permeabilidade da membrana alvéolo

capilar. Esta permeabilidade se encontra aumentada principalmente em processos

inflamatórios.

Shunt pulmonar - Em pacientes com cardiopatias cianóticas ou fistulas artério-venosas

pulmonares parte do macroagregado de albumina administrado impacta na

circulação sistêmica e não na pulmonar, acompanhando o desvio de fluxo

sangüíneo. A porcentagem de radiofármaco captado no pulmão em relação ao corpo

inteiro serve como parâmetro quantitativo de avaliação e acompanhamento,

inclusive após intervenções cirúrgicas.

Trombo embolismo pulmonar - Na cintilografia observa-se áreas de hipoperfusão com

ventilação normal (padrão discordante) além de diagnosticar vasculites, compressão

vascular extrínseca, hipertensão pulmonar secundária à embolia e embolias

pulmonares de outras origens.

155



ANEXOD

PARTICIPANTES DA PRIMEIRA RODADA DE COMPARAÇÃO REGIONAL

DE 67Ga COM FRASCO DE PENICILINA
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Participantes da primeira rodada de comparação regional com 67Ga.

Serviço de Medicina Nuclear Equipamento

Célula Centro de Diagnósticos Especializados Ltda. Victoreen CALIRAD

Centro de Diagnósticos Avançados Renault Lambert Victoreen 34-061

Centro Diagnóstico Icaraí Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Centro Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Copacabana Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Nova Iguaçu Victoreen CALIRAD

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Tijuca Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear de Nova Iguaçu - Encor Atomlab 100

Centro Médico Nuclear de Volta Redonda - Cintimed Victoreen RADICAL II

.Centro Médico Rio Mar Capintec CRC-127R

Centro Radiológico da Lagoa Vexcal

Centro de Radioterapia do Rio de Janeiro Victoreen CALIRAD

Centro de Ressonância Magnética de Niterói Victoreen 34-061

Cintilab Capintec CRC-7

Cintilab Capintec CRC-7

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras Victoreen 34-061

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras Victoreen CAL/RAD

Hospital Barra D'or Vexcal

Hospital Beneficência Portuguesa Victoreen CAL/RAD

Hospital da Força Aérea do Galeão Capintec CRC-5R

Hospital da Força Aérea do Galeão Victoreen CAL/RAD

Hospital Naval Marcílio Dias Atomlab 200

Hospital Samaritano - Pro Echo Botafogo Atornlab 100

Hospital São Vicente de Paulo Capintec CRC-127R

Hospital Universitário da UFRJ Capintec CRC-IOBC

Instituto Nacional do Câncer Capintec CRC-S

Nuclear Diagnósticos - Hospital São Lucas Atomlab 100

Medilabs S. A. Capintec CRC-12

Pro Echo Cardiodata - Laboratório de Exames Médicos Victoreen 34-061

Serviço de Radioterapia e Isótopos de Niterói Vexcal
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ANEXO E

PARTICIPANTES DA SEGUNDA E TERCEIRA RODADAS DE

COMPARAÇÃO REGIONAL DE 67Ga
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Participantes da segunda e terceira rodadas de comparação regional com 67Ga.

Serviço de Medicina Nuclear Equipamento

Célula Centro de Diagnósticos Especializados Ltda. Victoreen CAL/RAD

Centro de Diagnósticos Avançados Renault Lambert Victoreen 34-061

Centro Diagnóstico !caraí Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Centro Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Copacabana ViCtoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Nova Iguaçu Victoreen CALIRAD

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Tijuca Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear de Nova Iguaçu - Encor Atomlab 100

Centro Médico Rio Mar Capintec CRC-127R

Centro Radiológico da Lagoa Vexeai

Centro de Radioterapia do Rio de Janeiro Victoreen CALIRAD

Cintilab Capintec CRC-7

Cintilab Capintec CRC-7

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras - Centro Victoreen 34-061

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras - Centro Victoreen CAL/RAD

Clínica de Medicina Nuclear Ville1a Pedras - Leblon Vexcal

Clínica São Carlos Victoreen RADICAL II

Hospital Barra D'or Vexcal

Hospital da Força Aérea do Galeão Capintec CRC-5R

Hospital Naval Marcílio Dias Atomlab 200

Hospital Samaritano - Pro Echo Botafogo Atomlab 100

Hospital São Vicente de Paulo Capintec CRC-127R

Hospital dos Servidores do Estado Capintec Actividigit 2

Hospital dos Servidores do Estado Victoreen RADICAL II

Hospital Universitário da UFRJ Capintec CRC-l OBC

Instituto Nacional do Câncer Capintec CRC-S

Nuclear Diagnósticos - Hospital São Lucas Atomlab 100

Medilabs S. A. Capintec CRC-12

Pro Echo Cardiodata - Laboratório de Exames Médicos Victoreen 34-061

Serviço de Radioterapia e Isótopos de Niterói Vexcal
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ANEXO F

PARTICIPANTES DA PRIMEIRA RODADA DE COMPARAÇÃO REGIONAL

DE 1231 COM FRASCO DE PENICILINA
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Participantes da primeira rodada de comparação regional de 1231.

Serviço de Medicina Nuclear Equipamento

Célula Centro de Diagnósticos Especializados Ltda. Victoreen CALIRAD

Centro de Diagnósticos Avançados Renault Lambert Victoreen 34-061

Centro Radiológico da Lagoa Vexcal

Hospital Samaritano - Pro Echo Botafogo Atomlab 100

Hospital São Vicente de Paulo Capintec CRC-127R

Hospital Universitário da UFRJ Capintec CRC-IOBC

Instituto Nacional do Câncer Capintec CRC-S

Nuclear Diagnósticos - Hospital São Lucas Atomlab 100

Medilabs S. A. Capintec CRC-12 .

Pro Echo Cardiodata - Laboratório de Exames Médicos Victoreen 34-061
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ANEXOG

PARTICIPANTES DA SEGUNDA E TERCEIRA RODADAS DE

COMPARAÇÃO DE 1231
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Participantes da segunda e terceira rodadas de comparação de 1231.

Serviço de Medicina Nuclear Equipamento

Célula Centro de Diagnósticos Especializados Ltda. Victoreen CALIRAD

Centro de Diagnósticos Avançados Renault Lambert Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Centro Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Copacabana Victoreen 34-061

Centro Médico Rio Mar Capintec CRC-127R

Centro Radiológico da Lagoa Vexcal

Cintilab Capintec CRC-7

Cintilab Capintec CRC-7

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras - Leblon Vexcal

Clínica São Carlos Victoreen RADICAL II

Hospital da Força Aérea do Galeão Capintec CRC-SR

Hospital Naval Marcílio Dias Atomlab 200

Hospital Samaritano - Pro Echo Botafogo Atomlab 100

Hospital São Vicente de Paulo Capintec CRC-127R

Hospital Universitário da UFRJ Capintec CRC-I0BC

Instituto Nacional do Câncer Capintec CRC-S

Nuclear Diagnósticos - Hospital São Lucas Atomlab 100

Medilabs S. A. Capintec CRC-12

Pro Echo Cardiodata - Laboratório de Exames Médicos Victoreen 34-061
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ANEXO H

PARTICIPANTES DA RODADA DE COMPARAÇÃO DE 99mTc
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Participantes da rodada de comparação regional de 99mTc.

Serviço de Medicina Nuclear Equipamento

Célula Centro de Diagnósticos Especializados Ltda. Victoreen CALIRAD

Centro de Diagnósticos Avançados Renault Lambert Victoreen 34-061

Centro Diagnóstico Icaraí Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Copacabana Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Nova Iguaçu Victoreen CAL/RAD

Centro de Medicina Nuclear da Guanabara - Tijuca Victoreen 34-061

Centro de Medicina Nuclear de Nova Iguaçu - Encor Atomlab 100

CentJ.'o Médico Rio Mar Capintec CRC-127R

Cintilab Capintec CRC-7

Cintilab Capintec CRC-7

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras - Centro Victoreen 34-061

Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras - Centro Victoreen CALIRAD

Clínica São Carlos Victoreen RADICAL 11

Hospital Barra D'or Vexcal

Hospital da Força Aérea do Galeão Capintec CRC-5R

Hospital Naval Marcílio Dias Atomlab 200

Hospital Samaritano - Pro Echo Botafogo Atomlab 100

Hospital São Vicente de Paulo Capintec CRC-127R

Hospital Universitário da UFRJ Capintec CRC-l OBC

Hospital Universitário da UFRJ Picker 632507

Instituto Nacional do Câncer Capintec CRC-5

Nuclear Diagnósticos - Hospital São Lucas Atomlab 100

Medilabs S. A. Capintec CRC-12

Pro Echo Cardiodata - Laboratório de Exames Médicos Victoreen 34-061

Serviço de Radioterapia e Isótopos de Niterói Vexcal
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ANEXO I

PARTICIPANTES DA PRIMEIRA RODADA DE

COMPARAÇÃO REGIONAL DE 201TI COM SERINGA
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Participantes da primeira rodada de comparação regional de 2°\rl com seringa.

Serviço de Medicina Nuclear Equipamento

Centro de Diagnósticos Avançados Renault Lambert Victoreen 34-061

Centro Radiológico da Lagoa Vexcal

Cintilab Capintec CRC-7

Cintilab Capintec CRC-7

Hospital da Força Aérea do Galeão Capintec CRC-5R

Hospital Naval Marcílio Dias Atomlab 200

Hospital São Vicente de Paulo Capintec CRC-l27R

Hospital Universitário da UFRJ Capintec CRC-10BC

Nuclear Diagnósticos - Hospital São Lucas Atomlab 100
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ANEXOJ

PARTICIPANTES DA PRIMEIRA RODADA DE COMPARAÇÃO DE 1311 e

99mTc NA REGIÃO CENTRO-OESTE
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Participantes da primeira rodada de intercomparação de l3II e 99mTc na Região Centro

Oeste.

Serviço de Medicina Nnclear Equipamento

Centro de Diagnóstico por Imagem Atomlab 100

Centro de Medicina Nuclear de Brasília Victoreen RADICAL II

Clínica de Diagnósticos Médicos Priori Victoreen CALIRAD

Clínica Radiológica de Anápolis Atomlab 100

Clínicas Santa Genoveva Victoreen 34-061

DIMEN Centro Oeste Capintec CRC-127R

HviEB Filial II - Taguatinga Victoreen CALIRAD

IMEB Norte Atomlab 100

IMEB - Torre II Capintec CRC-7

Instituto de Medicina Nuclear Vexcal

Instituto de Medicina Nuclear - lMEN Capintec CRC-7

Instituto de Radioisótopos de Brasília Atornlab 100

Hospital de Base Victoreen CALIRAD

Hospital das Forças Armadas de Brasília Capintec CRC-127R

Hospital Universitário de Brasília Mediac - Nuclear Chicago

Medinuclear Capintec CRC-7

Patologia Clínica Dr. Carlos Borges Alfanuclear CD-40

Serviço de Med. Nuclear do Hosp. Santa Luzia Victoreen CALIRAD
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ANEXOK

MÉTODO PICO-SOMA
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o método pico-soma foi desenvolvido inicialmente por Brinkman

[BRINKMAN, 1963] para um detector de NaI (Ti) tipo poço e uma fonte radioativa

cujo nuclídeo decaiu para o segundo estado excitado do núcleo filho, tendo como

exemplo clássico o 60Co (Figura K.I).
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Figura K.l - Esquema de decaimento do 60Co.

Um radionuclídeo que emita duas radiações y em cascata com um intervalo de

tempo muito pequeno entre elas (ditas duas emissões prontas), como por exemplo o

60Co, tem neste tipo de detector a máxima probabilidade de ocorrência do chamado

"efeito-soma". Neste efeito os dois gamas interagem ao mesmo tempo com o detector e

o espectrômetro detecta um sinal cuja energia é a soma das energias depositadas pelos

dois gamas no cristaL

Tratando estatisticamente os dados obtidos pelo espectrômetro pode-se escrever:

N j = EjPyjNo(1- Py2tJ (k.l)

N 2 = E2Py2 N o(1- Pyjt j) (k.2)

N c = EjE2PyjPY2No (k.3)

N T =No(I-PyjtjXI-PY2tJ (kA)

onde:
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No

Pyl e Py2

é a atividade da fonte;

são as taxas de contagens nos fotopicos de YI e Y2,

respectivamente;

são as probabilidades de emissão de YI e Y2, respectivamente;

são as eficiências de fotopico para YI e Y2, respectivamente;

são as eficiências totais para YI e Y2, respectivamente;

(l - Pyltl) e (l -Py2t2) são as probabilidades de não interação de YI e 12, respectivamente;

Nc é a taxa de contagens no pico-soma;

NT é a taxa de contagem total do espectro..

Das equações k.l, k.2, k.3 e kA, pode-se deduzir que:·

(k.5)

Esta equação mostra que o método pico-soma é um método de medida absoluto

não sendo necessário o conhecimento das eficiências (de fotopico e totais) e das

probabilidades de ennissão Py, que porém não devem ser nulas.

As radiações YI e Y2 não são, necessariamente, duas radiações gama em cascata.

Elas podem ser um raio X que representa um núcleo que decai por captura eletrônica e

que também emite um raio-y, como por exemplo, o 125T.

A equação k.3 é válida quando a emissão das duas radiações YI e Y2 são

independentes. As leis de conservação da física innpõem restrições a esta independência:

dois ou mais gamas em cascata apresentam o que se chama de correlações angulares

(quanto varia a taxa de contagem em coincidência em relação ao ângulo em que os dois

detectores estão posicionados). Nos nuclídeos que decaem por captura eletrônica, o raio

X, que tem origem no rearranjo dos elétrons, não apresenta correlação angular com o

gama emitido pelo núcleo. Um outro caso em que a correlação angular é desfeita é

quando se tem um emissor ~+ acompanhado de um gama, como por exemplo no 22Na e

no 58CO, envolvido em algum material destinado a frear o pósitron. Neste caso, a

interação do pósitron com o material envolvente destrói a correlação existente entre o

raio y e a radiação de aniquilação. Nestes dois casos, não há necessidade de estudar o

método pico-soma num detector tipo poço. Os nuclídeos que decaem por captura
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eletrônica, acompanhados de um raio y parcialmente convertido (Py < 100%) também

precisam de uma análise especial. Neste caso, o núcleo excitado transfere sua energia

para um elétron próximo, preferencialmente da camada K; o rearranjo eletrônico que se

segue também, pode emitir um raio X que origina as coincidências raio X com raio X,

como no caso do 1231 [BRINKMAN,1977].
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