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RESUMO

o aumento da utilização do 18p em Medicina Nuclear através da técnica de PET conduz

ao aumento do número de indivíduos ocupacionalmente expostos e, consequentemente,

do risco de incorporação deste radionuclídeo pelos trabalhadores envolvidos na

produção e uso clínico deste radionuclídeo. Exposições externas e internas podem

ocorrer durante a aplicação clínica do radiofármaco 18PDG e principalmente durante sua

produção. Os trabalhadores envolvidos em tais atividades são rotineiramente

monitorados para o controle de exposições externas. Entretanto é importante dispor de

métodos para monitoração interna de 18p em casos de suspeita de incorporação. Por essa

razão, o objetivo deste trabalho é desenvolver procedimentos para monitoração interna

em casos de suspeita de contaminação por 18p na forma de íons fluoreto e do

radiofármaco 18PDG, através da utilização de técnicas de medidas in vivo e in vitro. O

detector cintilador de NaI (TI) 8"x 4" do Contador de Corpo Inteiro do IRD foi

calibrado para medidas in vivo com fantoma antropomórfico de Corpo Inteiro,

simulando incorporação por 18p na forma de íons fluoreto, devido à distribuição

homogênea desse composto em todo o tecido ósseo. O detector cintilador de NaI (TI)

3"x 3" do contador de Corpo Inteiro do IRD foi calibrado para medidas in vivo com um

fantoma de cérebro inserido em um crânio artificial, simulando incorporação por

18PDG, devido à alta absorção dessa substância pelo cérebro. O detector HPGe

(germânio hiperpuro) do Laboratório de Bioanálise do IRD foi calibrado para medidas

in vitro de amostras de urina. Para isso foi utilizado um frasco de polietileno de 1L

contendo fonte líquida padrão. Uma metodologia para a interpretação dos dados de

bioanálise foi estabelecida baseada nos modelos biocinéticos e dosimétricos sugeridos

pela ICRP e editados com a ajuda do software AIDE-versão 6. Concluiu-se que as

técnicas de medidas in vivo para avaliação de incorporação por 18p na forma de íons

fluoreto e 18PDG possuem sensibilidade suficiente para detectar doses efetivas de

4,4xI0-6 e 1,55x10-5 mSv, respectivamente, isto é, bem abaixo do nível de registro de 1

mSv. A técnica de medida in vitro possui sensibilidade adequada para avaliação de

casos de incorporação de 18PDG, sendo capaz de detectar doses efetivas da ordem de 10

6 mSv. Destaca-se o fato que, devido à meia-vida fisica do 18p, a monitoração interna

deve ser realizada no mesmo dia da suspeita de incorporação acidental.
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ABSTRACT

The increasing use of 18F for diagnostic procedures in nuclear medicine through PET

technology leads to the growth in the number of occupationally exposed workers to this

radionuclide, and consequently, increases up the probability of incorporation of this

radionuclide. The externaI and internaI exposures may occur during its clinicaI

application 18FDG and mainly during its production. Workers involved in such activities

are usually monitored routinely for the control of externaI exposure. However it is

important to provide methods for internaI monitoring promptly after a suspicion of

incorporation. Therefore, the objective of this work is to develop procedures for internaI

monitoring of 18F to be applied in cases of possible incorporation of ions fluoride and

18FDG radiophannaceutical, using in vivo and in vitro methods of measurements. The

NaI(TI) 8"x 4" scintillation detector ofthe IRD-Whole Body Counter was calibrated for

in vivo measurements with a whole body anthropomorphic phantom simulating

incorporation by 18F in the fonn offluoride ions due to the homogeneous distribution of

this substance in the body. The Nal(Tl) 3" x 3" scintillation detector ofthe lRD-Whole

Body Counter was calibrated for in vivo measurements with a brain phantom inserted in

an artificial skull simulating incorporation by 18F in the fonn 18FDG due to the high

absorption of this substance by brain. HPGe detection system of the lRD-Bioassay

Laboratory was calibrated for in vitro measurements of urine samples. It was used

1 liter plastic bottles containing standardized radioactive source. A methodology for

bioassay data interpretation based on standard ICRP models edited with the software

AIDE-version 6 was established. It is concluded that in vivo measurements for the

evaluation of incorporation of 18F in the fonn of fluoride and 18FDG have sufficient

sensitivity to detect effective doses of 4,4 x 10-6 and 1,55xlo-5 mSv, respectively, i.e.,

below the recording leveI of 1 mSv. In vitro measurement techniques to evaluate cases

of incorporation of 18FDG have appropriate sensitivity for detect effective doses in the

order of 10-6 mSv. lt is important to highlight the fact that due to 18F physical half-life,

the internaI monitoring should be perfonned on the same day in cases of suspicion of

accidental incorporation.
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1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Histórico

A produção de radioisótopos de meia-vida curta impulsionou o desenvolvimento de

radiofármacos com aplicação em Medicina Nuclear para diagnóstico e terapia de várias

doenças. Os radioisótopos naturais possuem, em geral, elevada meia-vida efetiva, por essa

razão não são utilizados para a obtenção de radiofármacos.

A primeira produção de radioisótopos artificiais foi realizada por Juliot Curie, que

bombardeou 27AI com partículas alfa, resultando na formação do 30p e nêutrons

(Rocha, 1976). O 30p que é radioativo decai para 30Si, emitindo uma partícula beta, como

representado na reação abaixo:

A produção de radioisótopos intensificou-se após o surgimento do ciclotron, equipamento

desenvolvido por Lawrence, em 1931. Após a segunda guerra mundial essa produção

atingiu níveis adequados à sua utilização prática e rotineira. A partir desta época, foi

iniciada a produção sistemática de diversos radionuclídeos que passaram a ser usados

largamente em Biologia e Medicina (Rocha, 1976).

A seguir é apresentada uma seqüência cronológica de eventos que motivaram o

desenvolvimento na produção e no uso dos radiofármacos (Tubis, 1976).

• 1913: George de Hevesy propõe o "princípio do traçador", através de uma experiência

com nitrato de chumbo marcado com o nuclídeo 21Opb, mostrando sua absorção e seu

movimento em plantas (Robillota, 2006).

• 1927: Herman L. Blumgart e Soma Weiss realizam a primeira medida da velocidade

sanguínea, mediante a injeção de uma solução de radônio-C e a subseqüente



verificação, com uma câmara de Wilson, de sua chegada no outro braço (Robillota,

2006).

• 1932: Ernest Lawrence e M. Stanley Livingston publicam um artigo sobre a produção

de íons leves a altas velocidades sem o uso de altas voltagens. Este artigo seria

posteriormente reconhecido como um marco na produção de quantidades utilizáveis de

radionuclídeos (Tubis, 1976).

• 1936: Jonh H. Lawrence, irmão de Ernest, faz a primeira aplicação terapêutica clínica

de um radionuclídeo artificial quando usou 32p para tratar leucemia (Tubis, 1976).

• 1937: Livingood, Fred Fairbrother e Gleen Seaborg descobrem o 59Fe e, no ano

seguinte o 1311e o 60Co (Tubis , 1976).

• 1939: Emilio Segre e Gleen Seaborg produzem 99mTe (Tubis, 1976).

• 1940: Fundação Rockfeller instala o primeiro ciclotron dedicado à produção de

radioisótopos para uso biomédico na Universidade de Washington em St. Louis - EUA

(Tubis, 1976).

• 1946: Samuel M. Seidim, Leo D. Marinelli e Eleanor Ostry utilizam o que chamaram

na época de "coquetel atômico", com 1311para tratar um paciente com câncer de tireóide

(Tubis, 1976).

• 1947: Benedict Cassen usa 1311 para determinar se um nódulo de tireóide acumulava

iodo, ajudando a diferenciar nódulos benignos de malignos (Tubis, 1976).

• 1948: É iniciada a distribuição comercial de radioisótopos pelos Laboratórios Abbott

(Tubis, 1976).

• 1950: Brownell e Sweet descobrem a potencialidade do uso de núcleos atômicos

emissores de pósitrons (Rodrigues, 2001).

• 1950: Ha1 Anger, substituiu o filme e a tela pelo cristal de Nal (TI) e um conjunto de

fotomultiplicadoras dando origem à Câmara de Cintilação (Tinois, 2005).

• 1951: É aprovada, pela Agência Norte Americana de Administração de Drogas e

Alimentos (FDA), o uso do primeiro radiofármaco (iodeto de sódio Na l3ll) para uso em

pacientes com doenças na tireóide (Tubis, 1976).

• 1951: Gordon L. Brownell, utiliza pela primeira vez emissores de pósitrons detectados

por cristais de NaI (TI) colocados em lados opostos da cabeça de um paciente

(Robilotta, 2006).
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• 1952: É desenvolvido o primeiro protótipo de tomógrafo por emissão de pósitrons

(PET) para obtenção de imagens clínicas (Machado et ai, 2006).

• 1959: O IPEN (Instituo de Pesquisas Energéticas e Nucleares) inicia a produção de 1311

para aplicações médicas, culminando com a produção rotineira de radionuclídeos e

radiofármacos em 1963 (IPEN, 2003).

• 1960: Louis G. Strang Jr. e Powel (Jim) Richards anunciam a comercialização, pelo

Laboratório Nacional de Bookhaven, de geradores de 99Mo/ 99mTc além de outros

radionuclídeos. Até então o 99m Tc não tinha sido usado em medicina nuclear apesar de

ter sido desenvolvido em 1957 (Tubis, 1976).

• 1969: C. L. Edwards e R. L. Hayes publicam estudo sobre a acumulação de 67Ga em

tecidos cancerosos (Tubis, 1976).

• A partir da década de 70 novas tecnologias de produção surgIram e outros

radionuclídeos importantes passaram a ser utilizados, acelerando assim a produção de

radiofármacos (IPEN, 2008).

• 1972: Na1Sp é aprovado para uso clínico pela U. S. Pood and Drug Administration

(Grant et ai, 2008).

• 1974: M.E. Phelps, E.J. Hoffman e colaboradores da Universidade de Washington,

constroem o primeiro PET para estudos em humanos (Machado et ai, 2006).

• 1976: O radiofármaco tluordeoxiglicose eSPDG) é desenvolvido por cientistas do

Instituto Nacional da Universidade da Pensilvânia e do Laboratório Nacional de

Bookhaven nos EUA (Fowler, 2002).

• 1979: M.E. Phelps e colaboradores obtêm a primeira imagem com ISPDG (Machado et

ai, 2006).

• 1981: O IPEN inicia a produção dos geradores de tecnécio.

• 1985: O IPEN inicia a obtenção de ISp a partir da irradiação de H20 com 3He++ (IPEN,

2005).

• 1986: O IEN (Instituto de Engenharia Nuclear) inicia a produção de 1231.

• 1987: O IPEN inicia a produção de 67Ga e 1231utilizando um acelerador ciclotron de 24

MeV (ABEN, 2003).
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• 1995: O IPEN inicia a produção de 153Sm, usado para o alívio de dores da metástase

óssea bem como a do zOITI, usado em diagnósticos da função cardíaca, inclusive na

avaliação de enfarte (IPEN, 2003).

• 1997: O IPEN inicia a produção do 18F a partir da irradiação de HZ
180 com prótons

(IPEN, 2005).

• 1998: O IPEN implementa a produção comercial de 18FDG devido ao aumento da

demanda de exames pela classe média (Mengatti, 2007).

• 1998: A tecnologia PET é introduzida no Serviço de Radioisótopos do Instituto do

Coração (Incor), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade

de São Paulo.

• 2002: É instalado o primeiro tomógrafo dedicado a PET no Serviço de Radioisótopos

do Incor, substituindo o sistema PET/SPECT (Robillota, 2006).

• 2003: O IEN inicia a produção de 18F em escala comercial (ABEN, 2002).

• 2006: O Governo Brasileiro decide flexibilizar o monopólio da produção de

radionuclídeos de meia vida curta para aplicações médicas.

• 2008: Início da produção de 18FDG no CDTN

1.2 - Evolução do uso de 18F

A utilização de 18F em medicina nuclear através da técnica PET (positron emission

tomography), uma das mais modernas em radiodiagnóstico atualmente, tem despertado

crescente interesse. Isto se deve ao aumento significativo em sua produção através dos

aceleradores de partículas - os ciclotrons - e sua aplicação em vários países, não somente

pelas características fisicas e nucleares deste radionuclídeo, mas também pelo sucesso de

sua aplicação clínica na área oncológica, sob a forma do radiofármaco 18FDG 

fluordeoxiglicose (2-[18F] fluoro-2-deoxy-D-glucose).

No mundo, estima-se que existam aproximadamente 350 cíclotrons em operação,

envolvidos em algum aspecto voltado para produção de radionuclídeos. Segundo

levantamento realizado pela Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), 262

cíclotrons estão em operação entre 39 Estados Membros, incluindo o Brasil, indicando
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crescimento de 7% em relação ao levantamento realizado em 2002, onde 242 cíc1otrons

foram contabilizados (IAEA, 2006).

o aumento do número de cic1otrons está relacionado principalmente a avanços de técnicas

de imagenologia, ao desenvolvimento de cic1otrons de pequeno porte e à possibilidade de

reembolso dos custos de alguns exames por planos de saúde de países desenvolvidos como

os Estados Unidos, Alemanha e Japão.

o 18F destaca-se entre os radionuclídeos produzidos em cíc1otrons nos países membros da

ONU, para obtenção de radiofármacos, como é demonstrado na Figura 1.1 (IAEA,2001).

Distribuição da produção de Radioisótopos entre os
Estados Membros da IAEA
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Figura 1.1 - Proporção entre os radioisótopos produzidos para obtenção de

Radiofármacos nos países membros da ONU (IAEA, 2001)

O 18F é produzido basicamente para a síntese de 18FDG, principal radiofármaco utilizado

em exames PET. Sua disponibilidade permite o aumento da sua aplicação, sendo

atualmente um dos radiofármacos mais produzidos em todo mundo, como pode ser visto na

Figura 1.2 (IAEA, 2006). Além do 18FDG, outros compostos marcados com 18F têm sido

estudados e produzidos em alguns países (ANEXO I), entre eles, o 18FDOPA, que avalia

deficiência na síntese de dopamina, permitindo a detecção precoce da doença de Parkinson,

5



e o 18FLT, utilizado para diagnosticar tumores cerebrais e sua proliferação celular

(NCInstitute, 2007; Kumar, et ai, 2005).

Produção de compostos nas Instituições
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Figura 1.2 - Proporção entre os radiofármacos mais produzidos nos países membros

da ONU (IAEA, 2006)

No Brasil, o 18F é produzido comercialmente no IPEN em São Paulo, e no IEN no Rio de

Janeiro, onde houve grande crescimento da produção para atender o aumento de pedidos de

exames a serem realizados com 18FDG. A Figura 1.3 demonstra a evolução da

comercialização de doses de 18F no IPEN-SP para atender o mercado, cada dose possui

atividade de 370 MBq ou 10 mCi. Clínicas em São Paulo e no Rio de Janeiro iniciaram

processos de compra de novos tomógrafos PET/CT, pois a produção de 18FDG nessas

cidades atingiu um regime que permite atender ao aumento da demanda por exames

(Robillota, 2006).
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Evolução da Comercialização de Flúor-18 IPEN
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Figura 1.3 - Evolução da comercialização de 18F em doses (Mengatti, 2007)

o IEN, que já contava com o ciclotron CV-28, adquiriu em 2002 o ciclotron RDS-II1. A

instalação do IEN possuindo dois ciclotrons tem capacidade de suprir a demanda de exames

na cidade Rio de Janeiro e também em outras regiões, permitindo ampliação da técnica

PET/18PDG (IEN, 2002).

Apesar da evolução da produção de 18p no Rio de Janeiro e em São Paulo, ainda é

necessário criar novos centros produtores de 18p para atender à crescente demanda por

exames e fazer com que a avançada tecnologia envolvida esteja ao alcance da maioria das

regiões do Brasil.

A técnica PET utiliza radionuclídeos emissores de pósitrons de meia-vida flsica curta, de

poucos minutos, fato que restringe a distribuição de radiofármacos marcados com este

radionuclídeo a regiões distantes do local da produção. Por essa razão, o governo federal já

fornece capital para implantação de novos centros produtores de 18p (Robillota, 2006), com

planos para a instalação de ciclotrons em Recife, que iniciou a construção do prédio onde

será instalado o ciclotron, e em Belo Horizonte, onde a produção de 18p foi iniciada a pouco

tempo, no dia 10 de abril.
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Antes da flexibilização do monopólio da produção de lSp, em 2006, o lSPDG podia

somente ser produzido por instituições ligadas à CNEN (Comissão Nacional de Energia

Nuclear). Atualmente, instituições privadas estão autorizadas a produzir lSpDG. Com isso,

a SIEMENS está lançando a rede PETNET do Brasil, que consiste em uma rede de

distribuição de radiofármacos a clínicas, hospitais e instalações de pesquisa em diagnóstico

por imagem PET e PET/CT. Inicialmente, esta rede começará a operar em quatro pontos de

distribuição: Brasília, Campinas, Rio de Janeiro e Salvador. A rede PETNET - Solutions

existe desde 1996 nos Estados Unidos e hoje é a maior rede de distribuição de

radiofármacos do mundo, prometendo expandir a utilização de lsPDG a outras cidades do

Brasil (Siemens, 2007; Sigmapress, 2007).

1.3 - Definição do problema

o crescente aumento na produção e aplicação do lSp em Medicina Nuclear, implica em um

número cada vez maior de indivíduos ocupacionalmente expostos (IOEs). Embora o risco

de incorporação desse radionuclídeo seja baixo, devido às condições seguras de produção,

os técnicos envolvidos podem se expor a partículas de fluoreto eSF) e a moléculas de

fluordeoxiglicose eSPDG) em condições não usuais de exposição, isto é, em situações de

acidentes ou incidentes ao longo da linha de produção de lSp e síntese de lSpDG, assim

como no Laboratório de Radiofarmácia.

A Norma Nacional CNEN 3.02 sobre Serviços de Radioproteção estabelece alguns

cuidados e requisitos relativos aos riscos de incorporação em relação ao controle de

trabalhadores em instalações nucleares e radiativas (subseção 6.1). Dentre os requisitos,

recomenda: a "preparação para executar ou providenciar imediata avaliação de

contaminações internas em todos os trabalhadores contaminados ou suspeitos de estarem

contaminados, e também, a inclusão, nos exames para determinação de contaminação

interna, quando requeridos, de análise de sangue, excreta e exames com contador de corpo

inteiro, a serem realizados por instituições autorizadas pela CNEN" (CNEN, 1988).
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Assim, é recomendável desenvolver e disponibilizar métodos para monitoração interna do

18p, principalmente em casos de acidentes ou suspeitas de contaminação. A Agência

Internacional de Energia Atômica recomenda, através do Safety Guide RS-G-I.2 (1999),

que seja implementado um programa de monitoração interna do trabalhador sempre que o

risco de contaminação conduzir a uma dose anual efetiva comprometida igualou superior a

I mSv, visando assegurar que a exposição não exceda os limites estabelecidos pelos órgãos

reguladores. Entretanto, deve-se ressaltar que o estabelecimento de um plano de

monitoração interna de rotina para o 18F é de dificil implementação devido, essencialmente,

à meia-vida fisica curta deste radionuclídeo. Além da falta de equipamentos adequados para

avaliação de contaminações internas nos locais de produção, existem outras dificuldades

como o custo econômico das análises e o desgaste imposto aos IüEs.

Por estes motivos, a metodologia proposta neste trabalho refere-se a situações de

incorporação acidental de trabalhadores ocupacionalmente expostos que podem vir a

ocorrer na produção de 18F, na síntese, no controle de qualidade e na aplicação clínica de

18FDG.

1.4 - Objetivo geral

Desenvolver procedimentos para a monitoração ocupacional da incorporação de 18F, na

forma de fluoreto C8F) e fluordeoxiglicose C8FDG) em situações de incorporação

acidental.

1.5 - Objetivos específicos

• Realizar um levantamento dos grupos críticos dos IüEs.

• Desenvolver procedimentos de monitoração in vivo e in vitro de 18F no corpo humano e

em amostras de excreta.

• Estabelecer a metodologia para a interpretação dos dados de bioanálise, com o objetivo

de calcular a dose efetiva comprometida devido à incorporação do 18p na forma de

fluoreto C8F) e fluordeoxiglicose C8FDG).
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2- FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 - Radionuclídeos em Medicina nuclear

o diagnóstico em medicina nuclear avalia a anatomia e, principalmente, a fisiologia de um

determinado órgão ou tecido, por intermédio de um radioisótopo traçador. O

desenvolvimento de aceleradores e reatores nucleares possibilitou o avanço tecnológico na

produção de radioisótopos, permitindo a evolução dos meios de diagnósticos médicos.

Para que um determinado radionuclídeo seja passível de uso em diagnóstico em medicina

nuclear, normalmente necessita atender os seguintes requisitos (Owunwanne et ai, 1995):

a) Apresentar meia-vida física relativamente curta para não gerar rejeitos de difícil

gerenciamento, mas suficientemente longa para obtenção da imagem;

b) decair para um nuclídeo estável;

c) ser preferencialmente emissor de ralOS gama mono-energéticos e com energIa

suficientemente alta para ser detectada externamente ao corpo humano;

d) não emitir radiação gama com energia excessivamente alta, ocasionando baixa

eficiência de detecção;

e) estar disponível em alta atividade "específica" por unidade de massa, para evitar efeitos

relacionados à toxidez química ao paciente;

f) apresentar comportamento químico que permita a manipulação em uma determinada

forma molecular, de modo a alcançar a especificidade desejada para um determinado

tecido e apresentar a biodistribuição clínica desejada.

A medicina nuclear atualmente dispõe de uma grande quantidade de radionuclídeos que são

usados para a obtenção de radiofármacos, conforme apresentado no Quadro 2.1 :

10



Quadro 2.1 - Radionuclídeos com aplicação em medicina nuclear (Juristepanek, 1996)

Emissores gama com energia de 100 a 250 keV.

2Emissores +f3 (geração de fótons de aniquilação com energia de 511 keV)

Aplicação Radionuclídeo

51 Cr, M CU, 67Ga, 75Se, 8omBr, 77Br, YYTc,

Terapia por emissão de elétrons Auger 99rnr 1141n 115mIn 1231 1241 1251 167Tc, , "" m,

193mpt e 195mpt.

Terapia com partículas alfa 212Bi 211At e 255Pm,

Emissores -~ usados em oncologia 1311, YUy, IlS6Re e I77Lu

Diagnósticos (Técnica SPECT)I 67Ga 99mTc 1231-zuTTl
, "

18p 73Se Y4Tc 1241 I1C 13N 150 38K 75Br, , , , , , , ,

Diagnósticos (Técnica PETi e 82Sr
I

2.2 - Radiofármacos

Os radiofármacos são compostos sem ação farmacológica, possuindo em sua composição

um radionuclídeo e um componente orgânico ou inorgânico que determinam sua

biodistribuição. As características físico-químicas do radiofármaco determinam sua

farmacocinética, isto é, sua fixação no órgão-alvo, sua metabolização e eliminação do

organismo, enquanto que as características físicas do radionuclídeo determinam a aplicação

do composto em diagnóstico ou terapia.

Essas substâncias apresentam-se em várias formas químicas e físicas, e permitem conduzir

a radiação a locais pré-definidos do corpo. Grande parte da radiação gama emitida por essas

drogas atravessa o tecido e escapa do corpo, permitindo sua detecção e quantificação

externamente, sem alterar o estado ou função do órgão.

A forma bioquímica deve permitir sua incorporação ao compartimento biológico desejado,

onde sua cinética deve ser adequada para a realização de um exame de qualidade. É
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importante que o radionuclídeo seja facilmente incorporável à estrutura do fármaco sem

alterar suas propriedades químicas.

Como características ideais, os radiofármacos devem apresentar alta afinidade por seu sítio

de união específico, pequena taxa de dissociação e um baixo grau de metabolização

(Sánchez, 2001). Os radiofármacos podem ser injetados, inalados ou ingeridos, e devem

apresentar alta taxa de excreção, de tal maneira que sua eliminação seja a mais rápida

possível logo após a finalização do exame, reduzindo assim a dose absorvida pelo paciente

(Murray, 1994).

Na preparação de um radiofármaco as seguintes etapas devem ser executadas:

1. Extração do radionuclídeo a partir do material alvo bombardeado, sendo produzido

tanto por geradores como por reatores nucleares ou aceleradores de partículas;

2. Purificação para remover impurezas químicas e radioquímicas;

3. Conversão química do radionuclídeo para uma forma com atividade biológica

apropriada;

4. Adição de substâncias que tomem possível a administração em humanos;

5. Controle de qualidade do produto marcado, antes da administração ao paciente;

A etapa de controle de qualidade compreende a determinação dos seguintes parâmetros:

a) Pureza radionuclídica: processos nucleares de alta energia conduzem freqüentemente à

formação de impurezas isotópicas. Este tipo de impureza é controlado por

espectroscopia gama de alta resolução, ou através de calibradores de dose, ou ainda

através do cálculo da meia-vida.

b) Pureza radioquímica: é a fração de radioatividade total do radiofármaco que está numa

forma química determinada. É controlada através de técnicas de cromatografia.

c) Pureza química: É a fração da massa total do radiofármaco presente na forma química

de interesse. É verificada por métodos analíticos nucleares e não nucleares para

identificar substâncias não radioativas tóxicas aos seres humanos.
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d) Atividade específica por unidade de massa ou volume: é muito importante na escolha

do alvo e do processo químico para evitar a presença de material isotópico inativo.

e) Pureza Biológica (esterilidade e apirogenia): é uma condição obrigatória no caso de

aplicação em humanos (Murray, 1994).

2.3 - Características físico-químicas do flúor

o flúor é um elemento químico de número atômico 9 (9 prótons e 9 elétrons), massa

atômica 19 u, situado no grupo dos halogênios (grupo 17 ou 7 A) da Tabela Periódica dos

elementos. Na sua forma natural é um gás de coloração amarelo-pálido, formado por

moléculas diatômicas F2• É o mais eletronegativo e reativo dos elementos (Wikipédia,

2007).

2.4 - Propriedades do flúor 18

o radionuclídeo 18F possui meia-vida de 109,7 minutos. Seu decaimento ocorre por

emissão de partículas +~ com abundância de emissão de 96,9%, ou por Captura eletrônica,

com probabilidade de 3,1%, se transformando em 180 (estável). O decaimento por emissão

de pósitrons é descrito através da seguinte reação nuclear:

18 F 18 O +
9 9 ~ 8 10 + e + 1)

A energia máxima das partículas +~ emitidas pelo 18F é de 634 keV, alcançando 2,4 mm na

água. Ao serem emitidas, perdem gradativamente sua energia cinética, se combinam com

elétrons do meio, formando o positrônio, convertendo sua energia de repouso (isto é, sua

massa) em fótons de aniquilação de 511 keV (193%) (Delacroix et aI., 1998; PETNET,

2002), emitidos em direções opostas, formando um ângulo de aproximadamente 1800 entre

eles (Mengatti, 2007). O esquema simplificado de decaimento do 18F é apresentado na

Figura 2.1:
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18F T/2= 109,7 mino

B+ 96,9%

EC 3,1%

180 (estável)

Figura 2.1 - Esquema simplificado de decaimento do 18F

2.5 - Biodistribuição do Fluoreto

o ânion fluoreto é utilizado em exames de medicina nuclear para avaliação do tecido ósseo

na forma de Na18F (fluoreto de sódio), devido a sua grande afinidade com este tecido

(ICRP, 1989). O fluoreto no corpo humano desloca arranjos de íons, não somente na

superficie do cristal do osso, mas também no interior do cristal. O mecanismo de entrada

dos íons fluoreto envolve o deslocamento de íons hidroxil ou bicarbonatos, na superfície

dos cristais de hidroxiapatita dos ossos, formando então a fluoroapatita, através de ligações

iônicas. A penetração ocorre por difusão via defeitos no arranjo cristalino e através das

trocas com íons presentes no interior do cristal. A incorporação de fluoreto no osso é

claramente dependente da vascularidade da área em questão (Dworkin, et ai, 1966; French

e McCready, 1967). O Na18F se acumula preferencialmente no esqueleto axial e ao redor

das articulações, em relação ao esqueleto apendicular e no corpo de ossos longos. O

aumento da absorção de fluoreto de sódio ocorre ao redor de fraturas e ossos afetados por

osteomielite (Nandy, 2007).
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2.5.1 - Biodistribuição do 18FDG

A glicose é a principal fonte de energia para as células do corpo, seu acúmulo indica maior

atividade metabólica de um determinado órgão ou tecido, ou seja, a necessidade de maior

consumo de energia. O 18F ligado à glicose produz o radiofármaco 18FDG

(Fluordeoxiglicose), que acompanha a metabolização de glicose nos tecidos. O 18FDG é

metabolizado indiscriminadamente pela célula, em função de sua similaridade com a

glicose (Tinois, 2005).

O radiofármaco 18FDG entra nas células através de proteínas transmembranas, por

transporte facilitado (Wikipédia, 2007), e no seu interior é transformado em 18FDG-6_

fosfato pela ação da enzima hexoquinase. O 18FDG-6-fosfato não atravessa a membrana

celular, ficando retido no interior da célula, não sendo metabolizado pela enzima seguinte

da via glicolítica - a fosfoglucose isomerase. Esta enzima não reconhece a molécula de

glicose marcada com 18F na posição C2, pois era onde deveria encontrar um grupo hidroxila

na molécula natural de glicose. O grupo hidroxila é fundamental para que a isomerização

ocorra. Portanto, a molécula de 18FDG carecendo desse grupo funcional, sofre apenas o

primeiro passo da via glicolítica (Sánchez, 2001). Por esse motivo, o 18FDG-6-fosfato se

acumula continuamente na célula enquanto houver disponibilidade sanguínea (Duarte et ai,

2001). Esta estrutura química somente abandona a célula quando é desfosforilado para

18FDG, pela glicose-6-fosfatase, mas esta reação ocorre de forma lenta, principalmente em

células tumorais, onde há falta de glicose-6-fosfatase (Rolim, 2007). O tempo em que o

18FDG fica retido no interior da célula é essencial para a realização da varredura do tecido

ou órgão em estudo, revelando assim a biodistribuição regional da glicose marcada com

18F.

A distribuição de 18FDG no organismo depende da necessidade de um determinado órgão

ou tecido metabolizar a glicose para a obtenção de seu aporte energético. Segundo a revisão

de alguns trabalhos, realizado por Martínes et ai (2007), entre eles, os trabalhos de EI

Haddad et ai (2004) e Gámez et ai (2002), sobre a distribuição fisiológica de 18FDG, o

cérebro possui captação em média sete vezes superior ao resto do corpo, pois grande parte
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do seu aporte energético tem a glicose como fonte. O miocárdio apresenta menor

dependência energética em relação ao cérebro. Entretanto, cerca de 30 a 40% de sua fonte

de energia é proveniente do metabolismo da glicose.

Além de captarem maiores quantidades de 18FDG após injeção intravenosa, o cérebro e o

coração mantêm praticamente constantes os níveis de 18FDG absorvidos durante 120

minutos, decrescendo vagarosamente, segundo dados obtidos por Gallagher et ai (1977),

em seu estudo in vivo sobre a distribuição de 18FDG em tecidos de ratos e cachorros. A

partir de exames realizados em humanos observa-se também a captação de 18FDG pelos

rins, ureteres e bexiga, fato este explicado pela rota de excreção do 18FDG através da urina.

O fígado, baço e medula óssea apresentaram níveis bem modestos de absorção. A tireóide e

o esôfago em sua parte distaI apresentam leve captação de 18FDG. Nas mamas a captação

de 18FDG é variável, sendo de caráter leve, porém aumentada em pacientes com mamas

densas, em função do estágio do ciclo menstrual (maior intensidade de captação ao final do

ciclo), em períodos de lactância, devido à amamentação ou na terapia hormonal. (Martínes,

et ai 2007). É importante notar que estes estudos basearam-se na aplicação intravenosa de

18FDG.

No trabalho de Nair et ai (2007), a administração oral de 18FDG em substituição à aplicação

intravenosa em pacientes com dificuldade de acesso venoso, devido a muitos ciclos de

quimioterapia, não acarretou perda significante da rota fisiológica seguida pelo 18FDG.

Entretanto, a captação de 18FDG pelo intestino se mostra mais frequente, principalmente

maior no intestino grosso do que no intestino delgado, devido a movimentos peristálticos e

àpresença de mucosa metabolicamente ativa.

Apesar da uniformidade da distribuição de 18FDG no organismo, o cérebro tem a glicose

como seu substrato metabólico primário, justificando sua alta captação, onde cerca de 6%

da atividade injetada em um exame PET/18FDG é capturada (Sarji, 2006). O coração retira

seu principal aporte energético dos ácidos graxos, entretanto a glicose compete com esse

fornecimento. Cerca de 4% da solução injetada de 18FDG pode se acumular no miocárdio

dependendo da disponibilidade de ácidos graxos versus glicose. (Kostakoglu, 2003).
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Nos tecidos neoplásicos, há maior expressão de transportadores de glicose (permeases), e

maior concentração da enzima hexoquinase, responsável pela quebra da molécula de

glicose. Por isso, ocorre intensa captação de 18FDG em alguns tumores, suprindo a avidez

por glicose pelas células neoplásicas, devido ao alto grau de multiplicação celular. A maior

captação de glicose ou 18FDG pelas células tumorais então é relacionada ao grau de

agressividade do tumor, possibilitando a diferenciação de tumores benignos ou malignos

(Lomefiaa, 2006).

2.6 - Principais indicações do 18FDG em Medicina Nuclear

o 18FDG é o único radiofármaco com ampla aplicação clínica, detectando patologias

neurológicas, cardiológicas e a presença de neoplasias, graças à alta difusão energética de

glicose em diversos tecidos. Uma das suas principais aplicações é a pesquisa de corpo

inteiro, em busca de alterações metabólicas da glicose, principal indicação de câncer ou

metástase (Tinois, 2005).

Devido à sua meia-vida mais longa em relação aos demais emissores de pósitrons, o que

permite o transporte a clínicas não localizadas adjacentes ao local da produção, o 18FDG

perfaz um total de aproximadamente 95% dos exames PET realizados em todo mundo

(MCT, 2005).

Em cardiologia, o 18FDG tem como principal aplicação a pesquisa da viabilidade dos

tecidos do miocárdio para revascularização.

Em neurologia, a utilização de 18FDG tem permitido a avaliação de alterações do

metabolismo cerebral presentes em algumas patologias, destacando-se quadros epiléticos,

biópsia guiada em tumores cerebrais, avaliação de tumores cerebrais primários, diagnóstico

de demência, de males de Aizheimer, de Parkinson, de Tourerte e seleção de pacientes com

AVC para tratamento cirúrgico (Duarte et ai, 2001; IEN, 2002).
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A utilização de 18PDGlPET possibilita o diagnóstico precoce do câncer por avaliar o tecido

ou órgão ao nível molecular (metabólico), permitindo a detecção de tumores malignos antes

de alterações anatômicas significativas, que indicam estágio avançado de alguns tipos de

câncer.

Alguns tumores apresentam alta captação de glicose, e por esse motivo, são detectados

através da técnica 18PDG/ PET, entre eles os tumores de cólon, cabeça, pescoço, mamas,

melanomas, lifonodos, e principalmente, nódulos no pulmão. Portanto, o 18PDG/PET é

muito eficiente para:

• melhor planejamento do tratamento para estes tipos de tumores;

• avaliar a resposta terapêutica à quimioterapia e radioterapia;

• detecção de reincidivas, na avaliação de lesões primárias e eventuais metástases;

• diferenciação de tumores benignos e malignos;

o 18PDG é aplicado também para diagnosticar tumores cerebrais, pancreáticos, sarcomas,

tumores na bexiga, no ovário, no útero e testículos. Os resultados obtidos a partir dos

exames PET com 18PDG modificam a conduta clínica em 20% a 40% de todos os casos de

câncer (Neubauer, 2003).

2.7 - Tomografia por emissão de pósitrons (PET)

A técnica PET (Positron Emission Tomography) é uma modalidade radiodiagnóstica não

invasiva que permite avaliar o caminho metabólico tissular percorrido por radioisótopos

traçadores, identificando processos biomoleculares em estados normais e patológicos.

Os equipamentos PET utilizam radionuclídeos emissores de pósitrons, dentre os quais se

d IIC 13N 150 67G 82S 18p A . l" d ' . .estacam , , , a, r e . s Imagens lorma as por posItrons emIssores

podem ser obtidas basicamente por dois tipos de equipamentos: sistemas baseados em

câmaras de cintilação, acoplados em circuitos de coincidência e os sistemas dedicados

(PET).
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Os dois tipos de equipamentos necessitam caracterizar eventos em coincidência

provenientes da aniquilação dos pósitrons, isto é, o registro dos pares de fótons que

surgiram da aniquilação detectados em posições diferentes deve ocorrer em um período de

tempo muito curto para se caracterizar a coincidência. Os eventos em coincidência indicam

que os pares de fótons detectados são provenientes de uma mesma aniquilação. A linha que

une os dois fótons detectados em coincidência define a linha de resposta (LaR), que

posteriormente é usada para a reconstrução da imagem do corte tomográfico. Os fótons que

são detectados em intervalos de tempo maiores não são contabilizados, sendo barrados por

colimação eletrônica, contribuindo assim para a formação de uma imagem que represente

da forma mais fiel a distribuição original do radiofármaco.

Os sistemas de detecção PET possuem cerca de 15 000 pequenos cristais de cintilação. Os

mais utilizados são BGO (Bi4G3012), germanato de bismuto, ou LSO [Lu2SiOs(Ce)],

ortosilicato de lutécio, dopado com cério. Estes cristais são dispostos em anéis adjacentes

acoplados a tubos fotomultiplicadores, que registram os eventos em coincidência em

intervalos da ordem de 10 a 12 nanossegundos. Os tubos ou válvulas fotomultiplicadoras

transformam o sinal de luz captado em sinais eletrônicos, que são processados por um

microcomputador reconstruindo a imagem da distribuição do radiofármaco no organismo.

Esta técnica reconstrói uma imagem bidimensional a partir de projeções unidimensionais

obtidas em diferentes ângulos, podendo assim reconstruir também imagens tridimensionais.

Além desses dois modos de aquisição de imagens através de pósitrons emissores, há

também os chamados sistemas "híbridos", que combinam PET e CT em um único exame,

sem a necessidade de deslocamento do paciente. Esta técnica, implantada em 2000 (Gámez,

2005), permite a "fusão" de imagens adquiridas a partir da detecção dos pósitrons pelo

equipamento PET, e dos raios x pelo Tomógrafo Computadorizado (TC) através de

softwares, complementando imagens funcionais às imagens anatômicas, respectivamente, e

possibilitando uma observação clara e um diagnóstico ainda mais preciso do paciente

(Robilotta, 2006).
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2.7.1 - Produção de 18FDG

A produção de 18F ocorre em aceleradores de partículas denominados cíclotrons. Os

cíclotrons aceleram partículas carregadas a altas energias fazendo-as colidirem com alvos

selecionados em função do radionuclídeo a ser produzido. O 18F pode ser obtido através do

bombardeamento da água enriquecida a 97% em 180 por um feixe de prótons, ou por um

feixe de deutérios irradiando Ne + 1% de F2, ou ainda pela aceleração de partículas de 3He

contra o alvo de H20 (Rodriguez, 2001). As reações são descritas a seguir:

No Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), no Rio de Janeiro, e no Instituto de Pesquisas

Energéticas e Nucleares (IPEN), em São Paulo, o 18F é produzido na forma de fluoreto,

através do bombardeamento da água enriquecida em 180 (maior rendimento devido à maior

seção de choque do 180) por um feixe de prótons com energias que variam de 8 a 20 MeV.

A atividade produzida geralmente está entre 600 e 6000 mCi (20 a 200 GBq).

Atualmente, no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), a irradiação da água enriquecida em

180 pode ser realizada pelos ciclotrons CV-28 de energia variável e, mais recentemente,

pelo RDS-l11 (Radiation Delivery System) com energia de 11 MeV. Geralmente, o tempo

de irradiação não ultrapassa 2 horas. A água enriquecida contendo os íons fluoreto é

transportada da câmara alvo do cíclotron para o Módulo de síntese de 18FDG, localizado na

Célula de Processamento do Laboratório de Química Quente. A Figura 2.2 apresenta o

Laboratório de Química Quente:
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Figura 2.2 - Laboratório de Química Quente do IEN

o transporte é realizado por tubos de teflon com diâmetro interno de 0,8 mm com a ajuda

de pressão do gás hélio. Os tubos de teflon são contidos em um tubo de ferro galvanizado,

instalado na parte superior das paredes da caverna do ciclotron. Ao chegar ao Laboratório

de Química Quente, onde trabalhadores circulam, este tubo passa por uma canaleta de

concreto no piso do Laboratório, blindada com blocos de chumbo com 10 cm de espessura

(IEN,2002).

No Laboratório de Química Quente, a água enriquecida com os íons fluoreto alcança

primeiramente a Célula de Processamento, onde ocorre a separação e recuperação da água

enriquecida juntamente com a síntese do 18FDG (fluordeoxiglicose), e posteriormente, a

Célula de Fracionamento da solução final. Os processos de síntese e fracionamento das

amostras são efetuados em compartimentos (Células) blindados por chumbo e comandados

por processos automatizados.

Ao chegar à Célula de Processamento, no Módulo de Síntese, a água enriquecida contendo

atividade de 18F é transferida para a unidade de recuperação. A água enriquecida usada

como alvo não se transforma 100% em íons fluoreto, sendo separada dos íons fluoreto e

recuperada para reutilização. A atividade do fluoreto é então eluída, sendo sequencialmente
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agregada à molécula de glicose por processos de trocas iônicas, substituição nuc1eofilica e

hidrólise, descritos com maiores detalhes no ANEXO 11.

Após a síntese, a solução de 18FDG é transferida para a Célula de Fracionamento, situada

ao lado da Célula de Processamento, por um capilar que passa através de um filtro milipore,

com a função de reter partículas indesejáveis. Na Célula de Fracionamento, a solução de

18FDG é submetida a aliquotagem das amostras através da Telebureta, medição de controle

da atividade, lacramento dos frascos, expedição para o controle de qualidade e para o

transporte às clínicas consumidoras. O volume final da solução de 18PDG é de

aproximadamente 17 mL (GE, 2004). A Figura 2.3 apresenta o esquema simplificado da

produção de 18FDG.

Ciclotron
(Irradiação)

Célula de
Processamento

(Módulo de Síntese)

Célula de
Fracionamento

(Roda de Distribuição

Controle de Qualidad Expedição

I II I I

Radionuclídico Radioquímico Biológico Transporte

Figura 2.3 - Esquema simplificado da Produção de 18FDG

22



2.7.2 - Procedimentos envolvidos na aplicação de 18FDG em pacientes

Antes do envio às clínicas, a atividade necesária de 18FDG é medida em função do tempo

estimado até a chegada nas clínicas consumidoras e ao número de pacientes que serão

submetidos ao exame. Quando o material chega à clínica é conduzido a Radiofarmácia,

onde um técnico retira o material da blindagem e o coloca em um activímetro (curiâmetro)

para novamente avaliar a atividade total da solução de 18FDG entregue. Após a avaliação, o

técnico fraciona a atividade a ser administrada ao paciente utilizando uma seringa blindada.

A seringa blindada com a atividade prescrita é entregue a um técnico de enfermagem, que

fará a aplicação endovenosa da solução ao paciente. Após a aplicação, é aguardado um

tempo de aproximadamente uma hora para que a solução de 18FDG administrada se

distribua pelo organismo do paciente. Ao se passar o tempo de biodistribuição do 18FDG,

cerca de 40 a 60 minutos após injeção intravenosa, o paciente é posicionado na mesa de

exames (PETNET, 2002). Alguns pacientes, devido ao estado debilitado, podem sofrer

incontinência urinária. Para evitar que ocorra interrupção do exame e estravazamento são

inseridas sondas urinárias nesses pacientes.

2.8 - Monitoração individual

o objetivo principal das técnicas de monitoração individual é avaliar a dose efetiva no

corpo inteiro ou dose equivalente em um tecido ou órgão recebida por um indivíduo

exposto à radiação externa ou interna, durante um período específico, permitindo assim a

avaliação das condições de trabalho e a comparação com os limites de dose estabelecidos

pelo órgão regulador (IAEA, 1999a). A monitoração individual é exigida por norma

(CNEN, 2005) para os trabalhadores de área controlada, onde as doses anuais podem

exceder o limite de registro de lmSv.

A dosimetria tem como objetivos específicos:

a) verificar a manutenção do padrão de segurança radiológica da instalação;

b) detectar mudanças das condições de trabalho;
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c) confirmar a classificação de áreas em conformidade com o plano de proteção

radiológica da Instalação;

d) fornecer dados para fins médicos;

e) fornecer dados para finalidades legais, e

f) fornecer dados para fins epidemiológicos.

2.S.1 - Monitoração externa

A monitoração externa é realizada por meio de um ou maiS dosímetros individuais

colocados sobre o corpo do trabalhador. Todo indivíduo ocupacionalmente exposto deve

ser submetido a um programa de controle da saúde, além do programa de monitoração

individual. Como, normalmente, a monitoração individual externa para fótons é simples e

relativamente barata, ela deve ser usada por todos os trabalhadores ocupacionalmente

expostos (ICRP, 1990). No Brasil, este tipo de serviço é prestado por laboratórios

autorizados conforme regulamentos específicos do IRD/CNEN (IRD, 1995).

2.S.2 - Monitoração interna

A monitoração interna tem como principal objetivo calcular a dose efetiva comprometida

associada à incorporação de radionuclídeos por trabalhadores e indivíduos do público. O

cálculo da dose interna baseia-se em dados obtidos através de métodos de bioanálise in vivo

e in vítro. Tais métodos permitem identificar e quantificar os radionuclídeos presentes no

corpo humano ou em amostras de excreta, além de ser uma técnica útil para avaliar a

eficiência de terapias de decorporação em caso de incorporação acidental.

A interpretação dos dados de bioanálise é realizada através de modelos biocinéticos e

dosimétricos, e baseiam-se em suposições sobre o padrão de exposição (incorporação única

ou crônica), via de incorporação (inalação, ingestão, injeção e absorção através da pele), a

forma química e o estado fisico do material, além das características aerodinâmicas, no

caso de inalação de particulados e gases, que podem ser determinados experimentalmente.
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2.8.3 - Avaliação da dose interna

A avaliação da dose interna utiliza técnicas de bioanálise in vitro e in vivo associadas a

métodos interpretativos, além dos dados de caracterização do aerossol, que fornecem

subsídios para a interpretação dos resultados de bioanálise. Cada um dos métodos tem suas

vantagens e limitações, sendo muitas vezes necessários os resultados de dois ou mais

métodos para a obtenção de uma estimativa mais confiável da incorporação do

radionuclídeo e da dose interna. A escolha do método de medição é determinada a partir da

análise de vários parâmetros, tais como:

a) tipo de exposição;

b) via de incorporação;

c) natureza e energia da radiação emitida pelo material radioativo;

d) retenção e excreção do material pelo corpo, considerando os processos de liberação

biológica, via de eliminação e decaimento radioativo;

e) frequência de medições necessárias;

f) eficiência, disponibilidade, custo e conveniência dos laboratórios de medição;

A interpretação dos dados de bioanálise consiste na estimativa da incorporação de

radionuclídeos. Os modelos biocinéticos disponibilizados em várias publicações da ICRP

(1979; 1989; 1993 e 1994) permitem prever as frações de atividade presentes nos órgãos e

eliminadas pela excreta por unidade de atividade incorporada.

Os modelos dosimétricos da ICRP (1994; 1995) permitem calcular doses em órgãos (dose

equivalente comprometida) e no corpo inteiro (dose equivalente efetiva comprometida) a

partir da incorporação estimada. Assim, se estabelece um sistema de avaliação da exposição

interna com a finalidade de garantir a segurança radiológica de atividades profissionais que

apresentem risco potencial de incorporação de radionuclídeos.

Em um programa de monitoração individual de rotina, a freqüência de monitoração é

estabelecida de forma que seja possível detectar qualquer incorporação acima do nível de
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registro. Para isto, deve-se levar em conta a biocinética do radionuclídeo e a sensibilidade

da técnica de medição. Caso a data da incorporação seja desconhecida considera-se que a

incorporação ocorreu na metade do intervalo de monitoração, segundo recomendação da

ICRP na sua publicação 78 (1997). O cálculo dos níveis de referência derivados possibilita

uma rápida interpretação dos resultados de medições no programa de monitoração de

rotina.

2.8.4 - Cálculo da Atividade Incorporada

A atividade incorporada, em Bq, é calculada utilizando as tabelas de frações de retenção e

excreção m(t) em Bq!Bq, dos modelos propostos pela ICRP, como segue:

a) Para única incorporação: I (Bq) = M/m(t)

onde, M é o resultado de bioanálise; m(t) é valor da fração de retenção ou excreção,

decorrido um tempo t, após a incorporação de 1Bq do radionuclídeo de interesse.

b) Para monitoração de rotina: I (Bq)= M/m(T/2)

onde, M é o resultado de bioanálise obtido no final do intervalo de monitoração (T);

m(T/2) é o valor da fração de retenção ou excreção, decorrido T/2 após a incorporação de 1

Bq do radionuclídeo.

Em alguns casos na bioanálise in vitro não é possível coletar a excreção de 24 horas, então

se normaliza para a atividade excretada em 24 horas conforme a publicação 67 da ICRP

(ICRP, 1993), e considerando a excreção do Homem de Referência, conforme a publicação

89 da ICRP (2002). Para a urina, os valores considerados são 1,6 litros para indivíduos do

sexo masculino e 1,2 litros para indivíduos do sexo feminino. No caso de excreção fecal é

considerada uma única excreção diária. Contudo, a recomendação atual é coletar uma

amostra composta da excreção de três dias consecutivos, para reduzir a incerteza associada

à flutuação diária de excreção fecal.
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2.8.5 - Cálculo da Dose Equivalente Efetiva Comprometida [HE50] ou Dose Efetiva

Comprometida [E (50)]

A dose interna associada à incorporação de radionuclídeos é calculada através da utilização

dos coeficientes de conversão de dose, e(g), obtidos pelos modelos dosimétricos

apresentados na publicação 78 da ICRP (ICRP, 1997).

E(50) = I (Bq) x e(SO) (Sv/Bq)

Onde:

E(50) = Dose efetiva comprometida (Sv);

I = Atividade incorporada (Bq);

e (50) (Sv/Bq) = coeficiente de conversão de dose (dependente do modelo dosimétrico

utilizado).

2.8.6 - Modelo biocinético para 18FDG

A modelagem biocinética é um formalismo matemático usada para descrever os processos

que regem a distribuição dos radionuclídeos no corpo após sua incorporação e posterior

eliminação. A ICRP na sua publicação 30 (ICRP, 1979) fornece modelos do sistema

respiratório e do sistema gastrointestinal no caso de inalação ou ingestão de substâncias

radioativas. O modelo do sistema respiratório foi atualizado na publicação 66 da ICRP

(1993) para trabalhadores ocupacionalmente expostos. A ICRP 66 considera atualmente as

diferenças na radiossensibilidade dos tecidos do trato respiratório, calculando a dose para o

tecido específico.

A publicação 53 da ICRP (1987) fornece modelos biocinéticos para os radiofármacos

utilizados em medicina nuclear. De acordo com a ICRP 53, o 18FDG começa a ser liberado

da corrente sanguínea (plasma) para as células do corpo com uma meia-vida biológica de

0,001 d. A substância é predominantemente tomada pelo cérebro e coração.
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Após a meia-vida efetiva de 8 minutos, frações de 0,04 e 0,06 começam a ser absorvidas

pelo miocárdio e pelo cérebro, respectivamente, e são retidas por um tempo longo em

relação à meia-vida radioativa do 18F. Supões-se que a fração de 0,3 seja eliminada para o

sistema renal com meia-vida efetiva de 0,008 d (0,25) e 0,06 d (0,75). Assume-se também

que a fração de 0,6 restante seja distribuída entre todos os tecidos do corpo, exceto cérebro

e coração. A Figura 2.3 apresenta o modelo de compartimentos para o 18FDG.
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Figura 2.4 - Modelo de compartimentos para o 18FDG

FEZES

As informações sobre os tipos de absorção pulmonar, valores de fi (fração absorvida pelo

sistema gastrointestinal) e os seguintes coeficientes de conversão de dose e(g) para o 18FDG

são apresentados na Tabela 2.1.
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INALAÇÃO '"INGESTAO

fi e(g) 1Jll11 e(g) 51lm fi e(g)

1,0 2,80E-ll 5,14E-ll 1,0 4,47E-ll

1,0 5,66E-ll 8,76E-ll

1,0 5,98E-ll 9,16E-ll

F

M

S

Tabela 2.1 - Coeficientes de conversão de dose e(g), valores de fI, e os tipos de

absorção pulmonar via inalação, com AMAD de 1 f.1m, 5f.1m, e ingestão para I8FDG

(Bertelli, 2007)

TIPO

2.8.7 - Modelo biocinético para fluoreto ct8F-)

De acordo com a ICRP 30 parte 2 (ICRP, 1980), o fluoreto é instantaneamente distribuído

no volume do osso mineral. Os isótopos de fluor distribuem-se na superfície óssea do

esqueleto. O valor de fI = 1 é aplicado para todas as idades tanto para incorporação via

ingestão quanto para inalação de flúor.

Considerando que o radionuclídeo se distribui na superfície óssea, então a deposição na

parte mineral do osso é dividida igualmente entre superfície óssea cortical e trabecular. No

caso da distribuição pelo volume ósseo considera-se que 80% da deposição ocorre no

volume cortical e 20% no volume trabecular do tecido ósseo.
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Figura 2.5 - Modelo de compartimentos para o Fluoreto

As informações sobre os tipos de absorção pulmonar, valores de fI (fração absorvida pelo

sistema gastrointestinal) e os respectivos coeficientes de conversão de dose e(g) para o

fluoreto são apresentados na Tabela 2.2.

INALAÇÃO '"INGESTAO

fi e(g) 1 J.1rn e(g) 5 J.1rn fi e(g)

1,0 3,0 E-lI 5,4 E-li 1,0 4,9 E-ll

1,0 5,7 E-li 8,9 E-ll

1,0 6,0 E-li 9,3 E-li

F

M

S

Tabela 2.2 - Coeficientes de conversão de dose e(g), valores de fI e os tipos de absorção

pulmonar via inalação, com AMAD de 1 J.1rn, 5 J.1rn, e ingestão para o fluoreto

conforme publicação 68 da ICRP (1994)

TIPO
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2.9 - Bioanálise in vivo

A técnica de monitoração direta de radionuclídeos no corpo é recomendada para utilização

na área de radioproteção e dosimetria (ICRP, 1997; IAEA, 1996a; IAEA, 1996b; NCRP,

1980; NCRP, 1987a). A técnica de bioanálise in vivo consiste, basicamente, no

posicionamento de detectores próximos a partes específicas do corpo, previamente

definidas. A aquisição do espectro gerado durante a medição é feita em um período de

tempo padronizado, que é função do tipo de monitoração a ser executada e da sensibilidade

requerida. A análise do espectro resultante permite identificar, quantificar e localizar os

radionuclídeos presentes no corpo no momento da medição.

Para as medições diretas in vivo os radionuclídeos devem emitir fótons com energia e

probabilidades de emissão suficientemente altas para serem detectados externamente ao

corpo. Neste tipo de medição, deve-se ressaltar que existem sempre limitações com relação

ao tempo de contagem e a melhor geometria fonte-detector, além do próprio fenômeno de

atenuação da radiação pelos tecidos constituintes do corpo (IAEA, 1996a).

Esta técnica utiliza sistemas de detecção denominados genericamente de Contadores de

Corpo Inteiro, tendo como objetivos a identificação e a quantificação de radionuclídeos

presentes em órgãos e tecidos do corpo humano no momento da medição (ICRP, 1997).

o Contador de Corpo Inteiro é formado por três componentes básicos: blindagem, sistema

de detecção e eletrônica associada.

Blindagem - sua função é reduzir a radiação de fundo, e consequentemente diminuir o

limiar de detecção a valores abaixo dos limites derivados para radionuclídeos internamente

depositados. Dependendo do intervalo de energia selecionada a redução do background em

relação ao ambiente externo é de aproximadamente duas a três ordens de grandeza. Os

materiais geralmente utilizados para a blindagem são: chumbo, aço, ferro, estanho, cobre,

cádmio, mercúrio, concreto, água, sacarose e dolomita.
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Detectores de radiação - são instrumentos posicionados sobre partes específicas do corpo

utilizado para aquisição do espectro durante um tempo padronizado, previamente definido,

como função do tipo de medição a ser executada. Os detectores mais utilizados em

medições diretas são: os de cintilação tipo NaI(TI) e semicondutores tipo HPGe.

Eletrônica associada - conjunto de módulos ou unidades que permite a transformação dos

pulsos eletrônicos gerados pelos detectores em sinais que são classificados em função da

energia dos fótons incidentes, possibilitando a identificação e quantificação dos

radionuclídeos presentes no corpo. A eletrônica associada é basicamente composta por pré

amplificadores, amplificadores, conversor analógico digital (ADC), analisador multicanal

(MCA) e microcomputador.

2.9.1 - Calibração dos detectores

A calibração dos detectores é um princípio fundamental para a realização de medições. A

calibração consiste em três procedimentos essenciais: calibração em energia, resolução e

eficiência.

A calibração em energia posiciona os canais em relação à energia dos fótons detectados,

sendo geralmente feita pela análise de radionuclídeos que apresentem emissão em uma

larga faixa de energia.

A resolução em energia é representada pela largura à meia-altura (FWHM) de um pico

apresentado na tela do multicanal; isto é, quanto maior a resolução do sistema de detecção,

menor é a flutuação estatística do valor da altura do pulso gerado após a conversão do pulso

analógico em digital e mais estreito é o pico resultante. Basicamente, a resolução é a

capacidade do sistema de detecção em distinguir picos de energia próxima. Sendo assim,

dois picos de energia são bem resolvidos quando a diferença entre suas energias é superior

ao valor da resolução em energia do sistema.
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A calibração em eficiência está relacionada com a energia dos fótons emitidos pelos

radionuclídeos de interesse e a geometria de medição. A eficiência de detecção é

inversamente proporcional à energia dos fótons. Sua geometria de medição é definida a

partir de dados sobre o metabolismo do nuclídeo de interesse, do detector utilizado e do

nível de exatidão e precisão exigidas para cada aplicação específica. O objetivo final do

método de calibração em eficiência é gerar fatores com os quais seja possível converter a

taxa de contagem obtida durante a medição em um valor de atividade presente no órgão ou

tecido de interesse, pois a atividade é proporcional à taxa de contagem.

Dessa forma, a calibração permitirá determinar esta proporção para as condições de

medição, levando em consideração parâmetros como a distribuição do radionuclídeo no

corpo, o posicionamento do detector, as características do sistema de detecção e a

atenuação da radiação ao atravessar os tecidos. A calibração de detectores pode ser feita

utilizando-se fontes puntiformes, voluntários e pacientes, simulação matemática ou

simuladores físicos antropomórficos (IAEA, 1996).

2.9.2 - Simuladores físicos antropomórficos

Os padrões denominados simuladores físicos antropomórficos procuram reproduzir com

máxima fidelidade a densidade, o coeficiente de atenuação e a forma dos órgãos e tecidos

do corpo, além da distribuição do radionuclídeo para cada situação específica. A medição

dos simuladores específicos permite que se determinem as eficiências de detecção e fatores

de calibração para diversos radionuclídeos em diferentes geometrias de contagem, tomando

possível a estimativa da atividade depositada internamente em determinado órgão ou no

corpo todo (ICRU, 1992).

2.9.3 - Geometrias de contagem

O conjunto de informações que descrevem a localização do detector em relação ao

indivíduo monitorado é denominado de geometria de contagem. Este parâmetro é definido,

basicamente, em função do radionuclídeo a ser medido, sendo a energia dos fótons por ele
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emitidos, sua distribuição no corpo, a provável via de incorporação e o nível de atividade

esperada, os fatores mais relevantes a serem analisados. O propósito da monitoração

também deve ser considerado, pois a maioria dos radionuclídeos pode ser mensurada em

diferentes condições, dependendo do nível de detalhamento que se deseja alcançar na

medição. Dentre as geometrias de contagem mais usadas estão a do Pulmão, Ossos, Fígado,

Tireóide, Crânio e a de Corpo Inteiro (Dantas, 1998).

2.9.4 - Bioanálise in vitro

A bioanálise in vitro é um método indireto que avalia a incorporação de radionuclídeos

através da análise de amostras biológicas. As amostras biológicas mais utilizadas são a

urina e fezes. A urina contém principalmente água, além de resíduos e outras substâncias

resultantes da filtragem do sangue pelos rins.

As fezes contêm material sistêmico excretado pelo trato gastrintestinal provenientes do

processo de digestão dos alimentos e, também, materiais liberados pelos pulmões e

transferidos para o sistema gastrintestinal através dos processos de limpeza ciliar do trato

respiratório.

Sangue, cabelo, amostras de tecido dentário, saliva, unha e secreção nasal também podem

ser usados como indicadores da incorporação de radionuclídeos. Entretanto, a falta de

modelos biocinéticos específicos dificulta a interpretação dos dados com vistas ao cálculo

da dose.

A melhor amostra a ser coletada vai depender da principal via de excreção e meia-vida do

radionuclídeo em questão, além de alguns fatores como facilidade da coleta, análise e

interpretação. A análise de amostras biológicas requer a detecção dos radionuclídeos

presentes através de uma instrumentação apropriada. No caso de emissores alfa, os

radionuclídeos devem ser primeiro separados da matriz orgânica da amostra para permitir

uma detecção sensível e reprodutível. As amostras contendo emissores gama e beta, em

geral, podem ser medidas diretamente com detectores cintiladores.
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Uma das características positivas das técnicas de bioanálise in vitro é o baixo limite de

detecção, além de ser aplicável a qualquer radionuclídeo independente de sua energia.

Outro aspecto vantajoso é não requerer o deslocamento do indivíduo a ser monitorado e a

possibilidade de se processar várias amostras simultaneamente.

Por outro lado, o uso de dados provenientes das técnicas de bioanálise in vitro para

estimativa da incorporação e da dose efetiva acarreta maiores incertezas do que as

apresentadas pelas técnicas de medição in vivo, fato que é explicado por esta análise se

tratar de uma medição indireta para estimativa da incorporação. Precauções especiais

devem ser tomadas na preparação e manuseio das amostras para evitar degradações e

contaminação biológica, além da necessidade do uso de traçadores radioativos e um

demorado processamento no caso de radionuclídeos emissores alfa (IRD, 2001).

2.9.5 - Limite de dose e níveis de referência

O limite de dose para exposições ocupaCIOnaIS sugerido pela ICRP (International

Commission on Radiological Protection), é de 100mSv para dose efetiva em um período de

cinco anos, resultando em um valor médio de 20 mSv em cada ano, sendo que a dose

efetiva não deverá ultrapassar 50 mSv em qualquer desses anos (ICRP, 1991). Em casos

onde trabalhadores possam ser expostos à radiação externa e interna, o limite anual

aplicado é a soma das doses efetivas referentes a exposições externas e internas daquele ano

(ICRP, 1997).

Além dos limites de dose há também os níveis de referência, úteis no controle das

operações. Eles são expressos em termos de grandezas de medida para que elas possam ser

relacionadas, e se forem excedidas, algumas ações ou decisões específicas devem ser

tomadas imediatamente. Em relação à incorporação de radionuclídeos, estes níveis são

geralmente baseados na dose efetiva comprometida E(50)' Os níveis de Registro e de

Investigação são determinados pelas atividades incorporadas que resultam em doses de 1

mSve 5 mSv, respectivamente (IAEA, 1999).
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Nível de Registro - nível de dose, exposição ou incorporação especificada por autoridades

regulatórias acima do qual sua magnitude, exposição ou incorporação justifica o seu

registro. O nível de registro (em Bq), para um determinado radionuclídeo (j), leva em conta

a dose efetiva comprometida de 1 mSv, a partir do ano da incorporação. Então, para N

períodos de monitoração por ano, o nível de registro é dado por:

O,OOISv
RL=-----

J Ne(g) jSV / Bq

Onde:

e(g)j= é o coeficiente de conversão de dose apropriado para inalação ou ingestão de um

determinado radionuclídeo;

Nível de investigação - é o valor de uma medida tal como a dose efetiva, incorporação ou

contaminação por unidade de área ou volume, onde um nível de referência é atingido ou

excedido, tomando necessária a avaliação das causas e conseqüências dos fatos que

levaram à detecção deste nível, bem como a proposição de ações corretivas necessárias.

Para monitoração de rotina, o nível de investigação (IL) deve tomar como base a dose

efetiva comprometida de 5 mSv, a partir do ano da incorporação. Portanto, para N períodos

de monitoração por ano, o nível de investigação (em Bq), para incorporação de um

determinado radionuclídeo O), em um determinado período de monitoração, é dada por:

o,OOSSv

Onde:

e(g)j= é o coeficiente de dose apropriado para inalação ou ingestão de um determinado

radionuclídeo;
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Níveis Derivados

As medições atualmente realizadas em um programa de bioanálise individual são atividades

de radionuclídeos no corpo ou em amostras de excreta, e por essa razão são convenientes

para estabelecer níveis de referência através dos próprios resultados das medições. Eles são

chamados Níveis Derivados de Investigação (DILj) e Níveis Derivados de Registro (DRLj),

e correspondem aos resultados das medições que implicam na incorporação de

radionuclídeos ou doses efetivas comprometidas correspondendo a um nível de referência.

Estes níveis derivados são calculados separadamente para cada radionuclídeo, são

específicos para forma radioquímica do radionuclídeo no local de trabalho; e variam em

função das frações de retenção ou excreção num tempo após a incorporação m(t),

específicos para um determinado compartimento avaliado na bioanálise in vivo e in vitro

(IAEA, 1999). O nível derivado de investigação e o nível derivado de registro são dados

por:

o,OOSSv ()B / B
DILj= Ne(g)jSv/ Bq x m t q q,

O,OOISv
DRL. = x m(t)Bq / Bq

J Ne(g)jSv/ Bq

e

Onde,

m(t) é a fração da atividade retida ou excretada após a incorporação em um tempo t, para

um compartimento específico

N é número de períodos de monitoração que ocorrem em um ano para um determinado

radionuclídeo;

e(g) é o coeficiente de dose para inalação ou ingestão de um determinado radionuclídeo em

uma forma físico-química específica;
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS

A parte experimental deste trabalho consiste no desenvolvimento de técnicas de medida in

vivo e in vitro de trabalhadores ocupacionalmente expostos a 18F na produção e aplicação

clínica deste radionuclídeo. As técnicas foram desenvolvidas no Laboratório de Medidas In

Vivo e no Laboratório de Bioanálise do IRD.

A avaliação das técnicas de medida assim como a interpretação dos dados de bioanálise

requerem a utilização de modelos biocinéticos do flúor, na forma de fluoreto e 18FDG. Tais

modelos são baseados na publicação 53 da ICRP (1987) e, para sua edição, foi utilizado o

software AIDE Versão-6 (Bertelli, 2007). Dessa forma, foi possível determinar as frações

de retenção e excreção, além dos coeficientes de dose específicos para cada composto e via

de incorporação.

Para avaliação das etapas críticas em relação aos riscos de incorporação do 18F foi realizado

o acompanhamento da produção de 18FDG, no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), e da

sua aplicação no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro.

3.1 - Técnicas de medida in vivo

3.1.1 - Unidade do Contador de Corpo Inteiro

A sala de medidas é composta de paredes de aço de 15 cm de espessura e dimensões

internas de 2,50 m x 2,50 m x 2,62 m, revestidas internamente com camadas adicionais de

chumbo, cádmio e cobre com espessuras de 3, 1,5 e 0,5 mm, respectivamente. As camadas

adicionais têm a finalidade de reduzir a fluorescência de raios-x, principalmente na faixa de

energia abaixo de 250 keV.

Neste trabalho foi utilizado o sistema de detecção NaI (TI) 8"x 4" calibrado em Energia x

Canal, utilizando fontes de I37Cs e 40K posicionadas a uma distância de 70 cm. Aplicando

se um ajuste linear do tipo:
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a = Eeh=O

b = (Eeh2 - Eehl) / (Ch2- Chl)

Onde:

a e b = coeficientes linear (keV) e angular (keV/ch), respectivamente, da curva padrão;

EI = energia referente ao fotopico da fonte de 137CS;

E2= energia referente ao fotopico da fonte de 40K;

Chl = canal correspondente ao fotopico da fonte de 137CS;

Ch2= canal correspondente ao fotopico da fonte de 40K.

Este ajuste permite a identificação de radionuclídeos presentes no corpo humano.

Os IOEs podem estar expostos ao 18F tanto na forma de fluoreto (8p-) quanto na forma do

radiofármaco fluordeoxiglicose (8FDG). Portanto, devido à biodistribuição particular de

cada substância, foram desenvolvidas geometrias de contagens distintas. Para avaliação da

exposição na forma de fluoreto foi construído um fantoma fisico de corpo inteiro, que

simula uma biodistribuição homogênea do flúor em todo o esqueleto do corpo humano. No

caso da exposição ao radiofármaco 18FDG, foi padronizada geometria de crânio, devido à

alta absorção e retenção de 18FDG pelo tecido cerebral.

As geometrias de medidção in vivo padronizadas visam compatibilizar o posicionamento

dos detectores com a sensibilidade da técnica e sua reprodutibilidade, considerando o

conforto do trabalhador no momento da medida.

3.1.2 - Fantoma de corpo inteiro

o fantoma fisico de corpo inteiro consiste em um conjunto de frascos de polietileno

agrupados de maneira a simular uma estrutura semelhante a um ser humano adulto. O

fantoma é composto por dois frascos de 20 L, simulando o tronco humano, um frasco de

5 L, simulando a cabeça e sete frascos de 2 L, simulando os membros superiores e

inferiores. A Figura 3.1 ilustra o fantoma fisico de corpo inteiro e as dimensões dos frascos

de polietileno que o compõe.
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Figura 3.1 - Representação esquemática do fantoma físico antropomórfico de corpo

inteiro

Os frascos foram preenchidos com solução de HN03 1 Molar perfazendo um volume total

de 59 L. Posteriormente adicionou-se, com auxílio de uma micropipeta, alíquotas da

solução-padrão de 22Na na proporção de 1 mL / litro de solução de HN03. Portanto, o

volume total da solução-padrão de 22Na adicionado no fantoma é de 59 mL. A atividade

total de 22Na presente no simulador de corpo inteiro, corrigida para o dia da medida in vivo,

04 de janeiro de 2008, foi de (41,8 ± 0,4) kBq (Apêndice I). Após o preenchimento dos

frascos, todos foram lacrados e envolvidos em sacos plásticos de polietileno com espessura

de 0,2 mm. Os sacos foram selados para evitar possível extravasamento da solução

contendo o material radioativo.

Devido à meia-vida fisica do 18F (109,7 min) que dificulta a produção da solução-padrão,

foi utilizada, para as calibrações in vivo e in vitro, uma fonte padrão líquida de 22Na,

fornecida e certificada pelo Laboratório Nacional de Metrologia de Radiações Ionizantes do

IRD (LNMRI) (ANEXO II - Certificado de Calibração), simulando atividade de 18F

(Apêndice 11). O 22Na possui meia-vida de 2,6 anos, emissão de pósitrons e posterior

aniquilação, resultando na emissão de fótons de 511 keV (180%), fato que possibilita maior

margem de tempo para realização das calibrações.
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3.1.3 - Calibração do sistema de detecção in vivo para medidas de fluoreto na

geometria de corpo inteiro.

A medida do simulador de corpo inteiro foi realizada na Unidade do Contador de Corpo

Inteiro do Laboratório de Medidas in vivo do IRD, utilizando o detector de cintilação de

NaI(Tl) 8"x 4" em posição padrão para medidas de corpo inteiro, com o detector

posicionado a 70 cm de distância da cadeira de monitoração. O fantoma foi posicionado na

cadeira de monitoração para a contagem, conforme demonstrado na Figura 3.2.

Figura 3.2 - Posicionamento para contagem do fantoma físico de corpo inteiro

O fantoma foi contado em 5 séries de 5 minutos cada uma. Neste tempo foi obtida uma

contagem líquida superior a 10.000 em cada medida, resultando em uma incerteza inferior a

1% em cada contagem. A taxa de contagem obtida é proporcional à atividade total

conhecida adicionada ao fantoma de corpo inteiro. Dessa forma, determina-se um fator de

calibração, expresso em cprn/Bq, que consiste na razão entre a taxa de contagem (cpm) e a

atividade contida no simulador (Bq). Assim, a partir da taxa de contagem de um indivíduo

monitorado é possível estimar a atividade do radionuclídeo de interesse presente no corpo

no momento da medida.
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3.1.4 - Fantoma de crânio

Com auxílio de uma micropipeta foram transferidos 24 mL da solução-padrão de 22Na

contida no balão volumétrico para um saco plástico de polietileno. A atividade foi corrigida

para o dia 04 de janeiro de 2008, no valor de (17,00 ± 0,1) kBq. O saco plástico foi

preenchido com água destilada até o volume de 1100 mL, e inserido em outro saco plástico,

lacrado, selado e envolvido com fita adesiva para acomodação na cavidade craniana de um

fantoma de resina, forrado internamente com espuma, conforme é demonstrado na Figura

3.3.

Figura 3.3 - Fantoma de crânio de resina

3.1.5 - Calibração do sistema de detecção in vivo para medidas do cérebro.

A medida do fantoma de crânio simulando incorporação de 18FDG pelo cérebro foi

realizada na Unidade de Contador de Corpo Inteiro do IRD, utilizando o detector de

NaI (TI) 3" x 3". O primeiro procedimento realizado antes da medida foi o ajuste linear de

Energia em relação ao Canal do sistema de detecção de NaI (TI) 3"x 3", utilizando fontes

de 137Cs e 40K, conforme também foi realizado para as medidas in vivo na geometria de

corpo inteiro.
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Após o ajuste, o crânio contendo solução radioativa foi apoiado sobre um simulador de

tórax na cadeira do contador de corpo inteiro. O detector foi posicionado sobre a abóboda

do crânio, a 1 cm de distância da sua blindagem, de forma com que seu plano

acompanhasse o plano da cadeira e da pessoa monitorada, conforme é demonstrado na

Figura 3.4.

Figura 3.4 - Posicionamento do crânio para medidas in vivo do cérebro no contador

de corpo inteiro utilizando detector NaI (TI) 3"x 3"

Foram realizadas 5 medições de 5 minutos, visando obter-se um total de contagens acima

de la 000, reduzindo a incerteza a menos que 1%.

3.2 - Técnicas de bioanálise in vitro

O indicador biológico utilizado para as medidas in vitro de 18F na forma de fluoreto e

18FDG é a urina, devido à rota de eliminação de ambas as substâncias e a facilidade de

obtenção das amostras, fato importante quando se avaliam radionuclídeos de meia-vida

fisica curta como o 18F.
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A calibração do sistema de detecção HPGe coaxial do Laboratório de Bioanálise do IRD foi

realizada com uma fonte padrão de 22Na fornecida em ampola pelo LNMRI. Foi

padronizada a geometria de contagem de urina, utilizando frasco de polietileno com volume

de I L, modelo 88L04, com diâmetro de 9 em. O volume máximo de 1 L foi escolhido

porque a quantidade de urina coletada para avaliação de um possível caso de incorporação

acidental será pequena. Pois, devido à meia-vida física curta do 18F, a análise da amostra

deverá ser feita a partir de uma fração da excreção diária, coletada no mesmo dia da

suspeita de incorporação, e medida no menor intervalo de tempo possível após a

incorporação.

Primeiramente a fonte de 22Na, contendo atividade certificada de 77,979 kBq (ANEXO II 

Certificado de Calibração), foi corrigida para o dia da realização das medidas in vitro, 29 de

novembro de 2007. Sendo assim, a atividade total corrigida foi de (72,8 ± 0,7) kBq. A

solução padrão foi transferida para um balão volumétrico de 100 mL. Após a transferência,

foi adicionada solução de HN03 1 N, até preencher o volume total de 100 mL do balão

volumétrico. A atividade específica contida no balão volumétrico foi de (0,728 ± 0,007)

kBq/mL. A solução foi homogeneizada e uma alíquota de 6 mL contendo atividade de 4,37

kBq ± 0,04 kBq foi transferida do balão volumétrico, com o auxílio de micropipeta, para o

frasco de polietileno de 1 L. Foi adicionada solução de HN03 1 N perfazendo um volume

total de 100 mL.

O frasco foi fechado e colocado em um saco plástico para prevenir contaminação do

sistema de detecção. O frasco contendo a solução padrão foi posicionado para contagem no

detector coaxial de germânio hiperpuro do Laboratório de Bioanálise, conforme Figura 3.5.
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Figura 3.5 - Frasco de polietileno posicionado para contagem no detector coaxial

HPGe do Laboratório de bioanálise do IRD

Foram realizadas 10 medições em um tempo de contagem de 15 minutos cada uma. A

primeira medida foi feita no volume inicial de 100 mL, e entre cada medida foram

adicionados 100 mL de HN03, até atingir o volume máximo de 1000 mL. O tempo de

contagem para cada volume da solução foi estabelecido de forma que a incerteza associada

à taxa de contagem fosse sempre inferior a 1%.

3.3 - Metodologia para interpretação dos dados de bioanálise - Software AIDE

o Software AIDE (Activity and internai Doses Estimates) (Bertelli, 2007) aplica-se à

interpretação dos dados de Bioanálise provenientes de medidas in vitro e in vivo. Além da

utilização dos modelos padrões fornecidos pela ICRP, este programa permite editar

modelos específicos para qualquer radionuclídeo cujos esquemas de decaimento estejam

disponíveis nas publicações da ICRP. No caso específico deste trabalho foram editados os

modelos propostos na ICRP 53 para obtenção das frações de retenção/excreção e

coeficientes de dose relativos à incorporação de 18F na forma de fluoreto e 18FDG. Os

resultados de atividades em compartimentos e as respectivas doses equivalentes podem ser

calculados e arquivados para uso posterior na interpretação dos dados de bioanálise. O

software possibilita a simulação de casos de inalação de gases e compostos com diferentes
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valores de AMAD, podendo ser utilizado em situações específicas em que haja

possibilidade de contaminação interna.

Para a interpretação dos dados de bioanálise, utilizam-se tabelas de fatores que relacionam

frações de atividade em cada compartimento em função do tempo decorrido entre a

incorporação e a data da monitoração. O cálculo da dose consiste na multiplicação do valor

da incorporação estimada, pelo coeficiente de conversão de dose e(g), específico para

determinada condição de exposição, conforme descrito no Capítulo 2. Dessa forma, o

software AIDE versão-6 realiza os cálculos necessários para fornecer os resultados da

incorporação e dose equivalente efetiva comprometida.

As tabelas específicas para uso neste trabalho, consideram a incorporação de 1 Bq de

fluoreto, e também do radiofármaco 18PDG (fluordeoxiglicose), em diferentes condições de

exposição. A partir desses dados, foram geradas tabelas considerando a incorporação de

atividades correspondentes à dose efetiva comprometida de 1 mSv, ou seja, os valores de

atividades incorporadas referentes ao nível de registro derivado. Estas tabelas permitem o

conhecimento do valor da atividade em cada compartimento, em função do tempo

decorrido após a incorporação. Dessa forma, é possível verificar se as sensibilidades das

técnicas de medida para os compartimentos específicos em estudo (corpo inteiro, cérebro e

urina) são adequadas para a monitoração de indivíduos com risco de exposição interna.
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 - Levantamento das etapas críticas no processo de produção de 18F e 18FDG

A etapa inicial de irradiação do alvo contendo água enriquecida em 180 para a produção

de 18F envolve baixos riscos de incorporação pelos trabalhadores, pois todo o processo é

controlado fora da instalação do cic1otron, onde somente há a possibilidade de ocorrer

exposição externa a fótons e nêutrons na sala de controle.

A transferência do 18F do alvo no cic1otron até o Laboratório de Química Quente

(Figura 4.1) é feita com ajuda de pressão do gás hélio. Todo o percurso é feito por tubos

de teflon envolvidos em tubos de ferro galvanizado, e quando chegam ao piso do

Laboratório de Química Quente, onde trabalhadores circulam, os tubos são recobertos

por 10 cm de chumbo. O caminho percorrido pelo 18F do alvo no cic1otron, até o

módulo de síntese no Laboratório de Química Quente, dura aproximadamente

1,5 minutos.

Figura 4.1 - Laboratório de Química Quente

Durante a produção, no Módulo de Síntese de 18FDG (Figura 4.2), na Célula de

Processamento e na roda de distribuição (Figura 4.3) na Célula de Fracionamento, todos
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os procedimentos envolvidos são realizados de forma automatizada, protegidos por

compartimentos blindados por chumbo (Figura 4.4), eliminando os riscos de

incorporação. Antes do início da síntese de 18FDG, um kit de reagentes é inserido no

Módulo de Síntese, na Célula de Processamento. Este kit é descartável e é substituído a

cada produção. No IEN, a produção ocorre todos os dias da semana, uma vez ao dia e,

para minimizar riscos de exposição ou incorporação, o kit deve ser trocado somente no

dia seguinte, antes da próxima produção, quando a atividade do 18F já tenha decaído a

valores desprezíveis em termos de exposição ocupacional.

Figura 4.2 - Módulo de síntese de 18FDG localizado no interior da Célula de

Processamento

48



Figura 4.3 - Roda de distribuição localizada na Célula de Fracionamento

Figura 4.4 - Célula de Processamento e Célula de Fracionamento blindadas por

castelos de chumbo e comandadas por processos automatizados

Após a síntese de 18FDG, o produto final é expedido para o Controle de Qualidade.

Nesta fase, os trabalhadores manipulam fontes não-seladas utilizando um volume de

aproximadamente 0,425 mL (cerca de 2 % da solução total final de 18FDG), com alta
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atividade específica, tomando esta uma etapa relevante em relação aos nscos de

incorporação de 18F sob a forma do radiofárrnaco 18FDG.

4.2 - Calibração do Sistema de Detecção in vivo utilizando fantoma de corpo inteiro

A calibração do sistema de detecção in vivo consiste na obtenção do fator de calibração

que relaciona a atividade presente no fantoma com a taxa de contagem. Para tal utiliza

se um fantoma de corpo inteiro. Dessa forma é possível determinar a atividade presente

no corpo dos indivíduos a serem monitorados através de medidas in vivo de corpo

inteiro. A atividade equivalente de 18p em relação à atividade da fonte de 22Na foi de

(39,00 ± 0,04) kBq, calculada conforme Apêndice 11.

o fantoma de corpo inteiro e a sala do contador de corpo inteiro vazia foram contados

em cinco medições sucessivas de 5 minutos para obtenção da contagem líquida média e

os valores são apresentados na Tabela 4.1. A partir dos dados originais calcula-se a

média das contagens totais do fantoma de corpo inteiro, a média das contagens totais da

sala vazia (Bg), a contagem líquida média, que corresponde à diferença entre a média de

contagens totais do fantoma e da sala vazia, a taxa de contagem líquida média e o fator

de calibração obtido pelo fantoma de corpo inteiro, na região de interesse entre os

canais 39 e 51, respectivamente, entre o intervalo de energia de 445,6 e 575,2 keV, com

fotopico em 510,4 keV, correspondente ao canal 45. Estas contagens foram feitas

utilizando o detector cintilador de Nal (TI) 8"x 4".

Tabela 4.1 - Parâmetros da contagem do fantoma de corpo inteiro para obtenção

do fator de calibração para 18F na forma de fluoreto

Contagem
Total de contagens / 5 minutos

Fantoma Sala vazia

1 79062 1082

2 79342 1071

3 79473 1103

4 78833 1084

5 79035 1055
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A partir dos dados apresentados na Tabela 4.1 foi calculado o Fator de calibração para o

18F na forma de fluoreto, referente ao fantoma de corpo inteiro:

Média das contagens totais do fantoma = 79149 ± 256

Média das contagens totais da sala vazia = 1079 ± 18

Taxa de contagem líquida média = (15614 ± 51) cpm

Atividade do fantoma = (39,00 ± 0,04) kBq

Fator de calibração = (0,40 ± 0,02) cpm/Bq

4.3 - Calibração do Sistema de Detecção in vivo utilizando fantoma de cérebro

A atividade equivalente de 18F adicionado ao fantoma de cérebro, calculada em relação

à atividade de 22Na, conforme Apêndice 11, foi de (15,9 ± 0,1) kBq. Na Tabela 4.2 é

apresentado o total das contagens das cinco medições sucessivas de 5 minutos do

fantoma de cérebro e da sala do contador de corpo inteiro vazia para obtenção da

contagem líquida média, na região de interesse entre os canais 39 a 51, respectivamente,

entre o intervalo de energia de 445,6 keV e 575,2 keV, com fotopico em 510,4 keV no

canal 45. Através do fator de calibração obtido, é possível determinar a atividade de 18F

captada pelo cérebro sob a forma do radiofármaco 18FDG.

A média das contagens totais da sala vazia utilizando o detector de NaI (TI) 3"x 3" foi

de 86,0. A média das contagens totais da sala vazia obtida com o detector

NaI (TI) 3"x 3" é desprezível, pois a incerteza na média das contagens totais do fantoma

de cérebro é maior do que a média das contagens totais da sala vazia. Estas medidas

foram realizadas para a obtenção da contagem líquida média (NET), que corresponde à

diferença entre a contagem total média obtida pelos fantomas de corpo inteiro ou de

cérebro, e a contagem total média da sala do contador de corpo inteiro vazia.
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Tabela 4.2 - Parâmetros da contagem do fantoma de cérebro na geometria de

cabeça para obtenção do fator de calibração do 18FDG

Contagem
Total de contagens / 5 minutos

Fantoma cérebro Sala vazia

1 60029 82

2 59575 76

3 59765 96

4 59428 97

5 59567 82

A partir dos dados apresentados na Tabela 4.2 calculou-se a taxa de contagem média

líquida e o Fator de calibração para o 18F na forma de 18FDG, referente ao fantoma de

cérebro:

Média das contagens totais do fantoma de cérebro = 59672 ± 116

Média das contagens totais da sala vazia = 86,0 ± 4,0

Taxa de contagem líquida média = (11917 ± 23) cpm

Atividade do fantoma = (15,9 ± 0,1) kBq

Fator de calibração = (0,749 ± 0,005) cpm/Bq.

4.4 - Resultado da Calibração do Sistema de Detecção In Vitro

A calibração do sistema de detecção in vitro para análise de urina, consistiu em um

levantamento de Curvas de Calibração que relacionam a eficiência de detecção, através

do fator de calibração, com o volume da amostra. Assim, é possível determinar a

atividade de 18F presente em amostras de urina. A Tabela 4.3 apresenta as contagens, as

taxas de contagem e os fatores de calibração correspondentes aos volumes medidos na

geometria frasco de polietileno de 1 L. A região de interesse para o 18F está situada

entre os canais 2023 e 2071, correspondendo à faixa de energia de 505,3 keV a 517,3

keV, com fotopico na linha de energia de 511,4 keV correspondente ao canal 2047. A

atividade equivalente de 18F em relação à atividade de 22Na foi de (4,07 ± 0,04) kBq,

calculada conforme Apêndice 11.

52



A contagem para determinação da radiação de fundo para medidas in vitro é

desprezível, pois as incertezas obtidas nas taxas de contagem do frasco de polietileno

contaminado para os diferentes volumes são maiores do que a contagem total da

radiação de fundo.

Tabela 4.3 - Contagens, Taxas de Contagens (cpm) e Fatores de Calibração

(cprn/Bq), obtidos em diferentes volumes, na geometria frasco de 1L, em um tempo

de contagem padronizado de 15 minutos

Volume
Contagens

Taxas de Contagem Fator de calibração
(mL) (cpm) (cprnlBq)

100 131151 8743 ± 93 2.15 ± 0,03

200 105066 7004 ± 83 1.72 ± 0,03

300 86066 5735 ± 75 1.41 ± 0,02

400 72610 4840 ± 69 1.19±0,02

500 61793 4119 ± 64 1.01 ± 0,02

600 54097 3606 ± 60 0.88 ± 0,02

700 48210 3214 ± 56 0.79 ± 0,02

800 43169 2877 ± 53 0.71 ± 0,01

900 39057 2603 ± 51 0.64± 0,01

1000 35648 2376 ± 48 0.58 ± 0,01

A Figura 4.5 apresenta a Curva de Calibração para medidas in vitro de urina, que

relaciona o Fator de Calibração com o volume das amostras no frasco de polietileno de

lL.
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Figura 4.5 - Curva de Calibração para medições in vitro de amostras de urina

relacionando os fatores de calibração com o volume da amostra

4.5 - Cálculo das Atividades Mínimas Detectáveis (AMD)

4.5.1 - Sistema de Monitoração In Vivo de corpo inteiro

Os cálculos para determinação da AMD das técnicas in vivo foram feitos segundo a

equação a seguir (HPS, 1996):

3+4,65·-fij
AMD

Tc·Fc
(Eq.4.1)

onde AMD é a atividade mínima detectável, em Bq; B é o total de contagens da

radiação de fundo na região de interesse; Tc é o tempo de contagem, em minutos; e Fc é

o fator de calibração, em cprn/Bq.

Para determinação da AMD para geometria de corpo inteiro foram utilizados espectros

arquivados de 23 indivíduos não expostos que apresentaram resultados de medidas in

vivo abaixo do limite mínimo de detecção para o 18F. A Tabela 4.4 apresenta os códigos

das medidas, juntamente com a contagem total e a contagem líquida na região de

interesse entre os canais 39 a 51, no intervalo de energia de 445,6 keV e 575,2 keV,

respectivamente, sob o fotopico de 510,4 keV no canal 45. A média do total de
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contagens obtidas, em um tempo de 30 minutos, utilizando o detector de NaI(TI) 8"x 4"

foi de 6889.

Tabela 4.4 - Total de contagens obtidas em medidas de indivíduos não expostos

Códigos da Medida
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Total de contagens (RDI 39-51)
7168
7044
6805
6885
6723
6991
7027
6836
6819
6781
7090
6831
6760
6750
6901
6984
6820
6919
6956
6839
6964
6879
6684

Aplicando-se os parâmetros abaixo na Eq. 4.1 obtêm-se o valor da AMD de 32 Bq.

B = média do total de contagens de Background (6889);

Tc = tempo de contagem (30 minutos);

Fc = fator de calibração (0,40 cprnlBq);

4.5.2 - Sistema de Monitoração In Vivo de cérebro

Para a determinação da AMD para geometria de medida de cérebro, foram utilizados

espectros de cinco indivíduos não expostos, ou seja, espectros que apresentam

resultados abaixo do limite de detecção para 18F. Foram feitas contagens de 15 minutos

para cada indivíduo utilizando o detector de NaI (TI) 3"x 3", A contagem média total na

região de interesse do 18F entre os canais 39 a 51, no intervalo de energia de 445,6 keV
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e 575,2 keV, respectivamente, sob o fotopico de 510,4 keV no canal 45, foi de 303,8

contagens. Aplicando-se os parâmetros abaixo na Equação 4.1, obtêm-se o valor da

AMD de 7,48 Bq.

B = contagens de Background (303,8 contagens);

Tc = Tempo de Contagem (15 min);

Fc= Fator de Calibração (0,749 cpmlBq);

4.5.3 - Determinação da AMD para o Sistema de Monitoração In Vitro

A contagem da radiação de fundo para as medidas in vitro foi feita utilizando o frasco

de polietileno de 1 L contendo urina natural até o volume máximo de 1 L. A medida foi

efetuada no Laboratório de Medidas In Vitro com o detector HPGe Canberra modelo

GX3018, durante 15 minutos. Foi obtido um total de 30,0 contagens na região de

interesse selecionada, situada entre os canais 2023 e 2071, correspondente à faixa de

energia de 505,3 keV a 517,3 keV, com fotopico na linha de energia de 511,4 keV no

canal 2047. Tabela 4.5 apresenta os valores da AMD em função do volume da amostra,

calculado a partir da Eq. 4.1.
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Tabela 4.5 - Valores da AMD para os diferentes volumes em função dos fatores de

calibração obtidos para o 18F

Volume Fator de calibração AMD
(mL) (cpm/Bq) (Bq)

100 2,15 ± 0,03 0.88

200 1,72 ± 0,03 1.10

300 1,41 ± 0,02 1.35

400 1,19 ± 0,02 1.60

500 1,01 ±0,02 1.88

600 0,88 ± 0,02 2.16

700 0,79 ± 0,02 2.40

800 0,71 ± 0,01 2.67

900 0,64 ± 0,01 2.96

1000 0,58 ± 0,01 3.27

4.6 - Interpretação dos dados de Bioanálise para o Fluoreto

A interpretação dos dados de bioanálise, isto é, o cálculo da incorporação e da dose

efetiva comprometida associada aos valores de atividades medidos nos compartimentos

passíveis de monitoração in vivo e in vitro (corpo inteiro, esqueleto, cérebro e urina no

caso do 18p), requer a aplicação das frações de retenção e excreção, em Bq/Bq, e de

coeficientes de dose em Sv/Bq, específicos para cada cenário de incorporação.

As Tabelas 4.6, 4.7, 4.8 foram obtidas com a ajuda do software AIDE versão 6 (Bertelli,

2007), e apresentam as frações de retenção e excreção após a incorporação no decorrer

do tempo m(t), nos compartimentos Corpo Inteiro, Esqueleto e Urina Acumulada, a

partir da incorporação de 1 Bq de fluoreto, nos cenários de inalação única de

particulados, com AMAD de 1 Ilm e 5 Ilm, para compostos tipo P, e ingestão,

respectivamente.
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Tabela 4.6 - Frações de atividades m(t), retidas ou excretadas, após a incorporação

de 1 Bq de fluoreto no cenário de incorporação via inalação de particulados com

AMAD de 1 Jim, composto tipo F

Tempo (dias)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Corpo Inteiro

2,OOE-01

7,82E-02

3,07E-02

1,20 E-02

4,74E-03

1,87E-03

7,38E-04

2,92E-04

1,16E-04

4,58E-05

m(t)
(B9/B9)

Esqueleto

1,35E-01

5,59E-02

2,26E-02

9,10E-03

3,67E-03

1,48E-03

5,95E-04

2,40E-04

9,66E-05

3,89E-05

Urina acumulada

1,48E-17

2,09E-17

1,59E-17

9,72E-18

5,41 E-18

2,92E-18

1,61E-18

9,63E-19

6,51 E-19

5,06E-19

Tabela 4.7 - Frações de atividades m(t), retidas ou excretadas, após a incorporação

de 1 Bq de fluoreto no cenário de incorporação via inalação de particulados com

AMAD de 5 Jim, composto tipo F

Tempo (dias)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Corpo Inteiro

3,17E-01

1,23E-01

4,78E-02

1,86E-02

7,28E-03

2,85E-03

1,12E-03

4,39E-04

1,73E-04

6,82E-05

m(t)
(Bq/Bq)

ESqueleto

1,84E-01

7,74E-02

3,13E-02

1,26E-02

5,08E-03

2,05E-03

8,25E-04

3,32E-04

1,34E-04

5,39E-05

Urina acumulada

2,03E-17

2,93E-17

2,29E-17

1,46E-17

8,71E-18

5,31E-18

3,52E-18

2,63E-18

2,20E-18

2,OOE-18
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Tabela 4.8 - Frações de atividades m(t), retidas ou excretadas, após a incorporação

de 1 Bq de fluoreto no cenário de incorporação via ingestão

m(t)
Tempo (dias) (Bq/Bq)

Corpo Inteiro ESqueleto Urina acumulada

0,1 4,03E-01 3,60E-01 2,66E-17

0,2 1,62E-01 1,59E-01 4,73E-17

0,3 6,53E-02 6,47E-02 3,82E-17

0,4 2,63E-02 2,61 E-02 2,32E-17

0,5 1,06E-02 1,05E-02 1,20E-17

0,6 4,26E-03 4,23E-03 5,40E-18

0,7 1,72E-03 1,70E-03 1,85E-18

0,8 6,91 E-04 6,86E-04 7,20 E-20

0,9 2,78E-04 2,76E-04 O,OOE+OO

1,0 1,12E-04 1,11 E-04 O,OOE+OO

Observam-se nas Tabelas 4.6, 4.7 e 4.8, que as frações de atividades retidas nos

compartimentos Corpo Todo e Esqueleto são aproximadamente iguais para todos os

cenários avaliados. Isto significa que devido à alta afinidade química do fluoreto pelo

tecido ósseo, praticamente toda a atividade de 18F incorporada é retida neste

compartimento, o que configura uma biodistribuição homogênea em todo corpo.

Baseado neste fato, foi definida a geometria de contagem de Corpo Inteiro para a

realização das medidas in vivo nos casos de suspeita de incorporação de 18F na forma

química de fluoreto.

A Figura 4.6 apresenta uma comparação entre as frações de retenção da atividade nos

compartimentos Corpo Todo e Esqueleto, no intervalo de tempo entre 0,1 e 1,0 d após a

incorporação via ingestão. Observa-se uma equivalência entre as frações de atividades

nos dois compartimentos. O cenário de incorporação via ingestão (Tabela 4.8) foi o que

apresentou maior equivalência entre as frações de retenção da atividade no Corpo Todo

e Esqueleto. Isto se deve possivelmente à rápida absorção do radionuclídeo pelo sangue

ao passar pelo Trato Gastrintestinal (TGI) e posterior transferência para o tecido ósseo.

A partir dos dados gerados pelo modelo conclui-se que o processo de absorção via TGI

e posterior distribuição pelo tecido ósseo é mais rápido que no caso de incorporação via

inalação. É importante destacar também que a atividade decai rapidamente em três

ordens de grandeza em todos os compartimentos, até 1,0 dia após a incorporação,

tomando essencial que a monitoração in vivo seja realizada tão logo após a ocorrência
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de incorporação acidental. Destaca-se também o fato de que a fração de atividade

incorporada excretada na urina é excessivamente baixa para permitir a detecção neste

compartimento, o que exclui a aplicação das técnicas in vitro para avaliação de

incorporações de 18F na forma de fluoreto.

4.50E-01
4.20E-01
3.90E-01
3.60E-01
3.30E-01

tT 3.00E-01
~ 2.70E-01
O" 2.40E-01

EE.. 2.1 OE-01
S 1.80E-01
E 1.50E-01

1.20E-01
9.00E-02
6.00E-02
3.00E-02

O. OOE+00 +-'-'-r.-...Je,---L...J.,--...;.,..........,,...-,,.,...~,---,--,----,

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Tempo (dias)

• Corpo todo

o Esqueleto

Figura 4.6 - Comparação ente as frações de retenção da atividade nos

compartimentos Corpo Todo e Esqueleto após a incorporação de fluoreto via

ingestão.

A proximidade das frações de retenção apresentadas na Figura 4.6 justificam a adoção

da geometria de corpo inteiro para avaliar incorporação por fluoreto, pois os valores de

atividades nos dois compartimentos (corpo inteiro e osso) praticamente se igualam após

decorrido 0,2 dias após o momento da incorporação. Isto significa que o esqueleto

concentra praticamente toda a atividade retida de 18F no corpo.

4.6.1 - Interpretação dos dados de Bioanálise para 18FDG

A Tabela 4.9, obtida com a ajuda do software AIDE versão 6 (Bertelli, 2007), apresenta

as frações de retenção e excreção nos compartimentos Cérebro e Urina acumulada, a

partir da incorporação de 1 Bq de 18PDG. Os possíveis cenários avaliados foram:

ingestão e inalação única de particulados, com AMAD de 1 Ilm e 5 Ilm, para compostos

tipo F.
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Tabela 4.9 - Frações de retenção e excreção nos compartimentos Cérebro e Urina

acumulada, após a incorporação de 1 Bq de 18FDG

Frações m(t)
(89/89)

Tempo
INALAÇÃO INALAÇÃO INGESTÃO

(d)
(511m) Tipo F (111m) Tipo F

Cérebro Urina Cérebro Urina Cérebro Urina
acumulada acumulada acumulada

0.1 1.10E-02 3.22E-02 8.07E-03 2041 E-02 2.16E-02 5A3E-02

0.2 4.65E-03 1.98E-02 3.36E-03 1A5E-02 9.55E-03 3.89E-02

0.3 1.88E-03 8.95E-03 1.36E-03 6A8E-03 3.88E-03 1.82E-02

004 7.57E-04 3.74E-03 5.46E-04 2.69E-03 1.56E-03 7.67E-03

0.5 3.05E-04 1.53E-03 2.20E-04 1.10E-03 6.30E-04 3.14E-03

0.6 1.23E-04 6.22E-04 8.86E-05 4A5E-04 2.54E-04 1.27E-03

0.7 4.95E-05 2.56E-04 3.57E-05 1.81 E-04 1.02E-04 5.17E-04

0.8 1.99E-05 1.09E-04 1A4E-05 7A5E-05 4.12E-05 2.12E-04

0.9 8.03E-06 4.93E-05 5.80E-06 3.16E-05 1.66E-05 8.88E-05

3.23E-06 2.54E-05 2.34E-06 1A3E-05 6.68E-06 3.93E-05

Observa-se no cenário de incorporação via ingestão uma maior fração de retenção da

atividade no cérebro, sugerindo uma rápida absorção de 18PDG pelo sangue ao passar

pelo trato gastrintestinal e, consequentemente, alta absorção deste composto no

metabolismo cerebral.

4.7 - Cálculo das atividades de fluoreto correspondentes ao Nível de Registro de 1

mSv.

O cálculo do nível de registro é realizado levando-se em conta a dose efetiva

comprometida de 1 mSv, através da fórmula abaixo:

O,OOlSv ( )
NR = xm t

e(SO)

Onde:

m(t) é a fração da incorporação retida ou excretada em um tempo após a incorporação

no compartimento avaliado;

e(50) é o coeficiente de conversão de dose apropriado para inalação ou ingestão de um

determinado radionuclídeo;
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o nível de registro detennina a atividade total correspondente a dose efetiva

comprometida de 1 mSv. No entanto, para se calcular o nível de registro, é necessário

levar em consideração os compartimentos específicos em análise, suas frações de

retenção ou excreção de atividades no tempo após a incorporação m(t) e os coeficientes

de dose apropriados para cada cenário de exposição para um detenninado radionuclídeo.

Dessa fonna, se detennina a atividade total correspondente ao nível de registro de 1

mSv para um compartimento específico.

As Tabelas 4.10, 4.11 e 4.12 apresentam as atividades nos compartimentos Corpo Todo,

Esqueleto e Urina acumulada referentes à incorporação da atividade de fluoreto que

resultaria em uma dose efetiva comprometida de 1 mSv, para os seguintes cenários de

exposição: via inalação de particulados com AMAD de 5 Ilm e 1 Ilm, para composto

tipo F e via ingestão, levando-se em conta os respectivos coeficientes de conversão de

dose e(50) e os m(t)s para os compartimentos específicos.

Tabela 4.10 - Atividade em função do tempo após incorporação, correspondente à

dose efetiva comprometida de 1 mSv. Cenário de exposição: incorporação de

fluoreto via inalação, AMAD de 5J.1m, composto tipo F. Coeficiente de dose = 5,4 x

10-11 Sv/Bq

Corpo Inteiro Esqueleto Urina acumulada
Tempo

m(t) Atividade m(t) Atividade m(t) Atividade
(d)

(Bq/Bq) (Bq) (Bq/Bq) (Bq) (Bq/Bq) (Bq)

0,1 3,17E-01 5,86E+06 1,84E-01 3,40E+06 2,03E-17 3,76E-10
0,2 1,23E-01 2,28E+06 7,74E-02 1,43E+06 2,93E-17 5,42E-10
0,3 4,78E-02 8,84E+05 3,13E-02 5,79E+05 2,29E-17 4,24E-10
0,4 1,86E-02 3,44E+05 1,26E-02 2,33E+05 1,46E-17 2,70E-10
0,5 7,28E-03 1,35E+05 5,08E-03 9,40E+04 8,71 E-18 1,61E-10
0,6 2,85E-03 5,27E+04 2,05E-03 3,79E+04 5,31E-18 9,82E-11
0,7 1,12E-03 2,07E+04 8,25E-04 1,53E+04 3,52E-18 6,51 E-11
0,8 4,39E-04 8,12E+03 3,32E-04 6,14E+03 2,63E-18 4,87E-11
0,9 1,73E-04 3,20E+03 1,34E-04 2,48E+03 2,20E-18 4,07E-11
1,0 6,82E-05 1,26E+03 5,39E-05 9,97E+02 2,OOE-18 3,70E-11
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Tabela 4.11 - Atividade em função do tempo após incorporação, correspondente à

dose efetiva comprometida de 1 mSv. Cenário de exposição: incorporação de

fluoreto via inalação, AMAD de 111m, composto tipo F. Coeficiente de dose =3,0 x

10-11 Sv/Bq.

Corpo Inteiro Esqueleto Urina acumulada
Tempo

m(t) Atividade m(t) Atividade m(t) Atividade
(d)

(Bq/Bq) (Bq) (Bq/Bq) (Bq) (Bq/Bq) (Bq)

0,1 2,00E-01 6,67E+06 1,35E-01 4,50E+06 1,48E-17 4,93E-10
0,2 7,82E-02 2,61E+06 5,59E-02 1,86E+06 2,09E-17 6,97E-10
0,3 3,07E-02 1,02E+06 2,26E-02 7,53E+05 1,59E-17 5,30E-10
0,4 1,20E-02 4,00E+05 9,10E-03 3,03E+05 9,72E-18 3,24E-10
0,5 4,74E-03 1,58E+05 3,67E-03 1,22E+05 5,41 E-18 1,80E-10
0,6 1,87E-03 6,23E+04 1,48E-03 4,93E+04 2,92E-18 9,73E-11
0,7 7,38E-04 1,51 E+04 5,95E-04 1,98E+04 1,61E-18 5,37E-11
0,8 2,92E-04 9,73E+03 2,40E-04 8,00E+03 9,63E-19 3,21 E-11
0,9 1,16E-04 3,87E+03 9,66E-05 3,22E+03 6,51E-19 2,17E-11
1,0 4,58E-05 1,53E+03 3,89E-05 1,30E+03 5,06E-19 1,69E-11

Tabela 4.12 - Atividade em função do tempo após incorporação, correspondente à

dose efetiva comprometida de 1 mSv. Cenário de exposição: incorporação de

fluoreto via ingestão. Coeficiente de dose =4,9 x 10-11 SvlBq.

Tempo
Corpo Inteiro Esqueleto Urina acumulada

m(t) Atividade m(t) Atividade m(t) Atividade
(d)

(Bq/Bq) (Bq) (Bq/Bq) (Bq) (Bq/Bq) (Bq)

0,1 4,03E-01 8,22E+06 3,60E-01 7.34E+06 2,66E-17 5.43E-10
0,2 1,62E-01 3,30E+06 1,59E-01 3,24E+06 4,73E-17 9,65E-10
0,3 6,53E-02 1,33E+06 6,47E-02 1,32E+06 3,82E-17 7,79E-10
0,4 2,63E-02 5,37E+05 2,61 E-02 5,32E+05 2,32E-17 4,73E-10
0,5 1,06E-02 2,16E+05 1,05E-02 2,14E+05 1,20E-17 2,45E-10
0,6 4,26E-03 8,69E+04 4,23E-03 8,63E+04 5,40E-18 1,10E-10
0,7 1,72E-03 3,51E+04 1,70E-03 3,47E+04 1,85E-18 3,77E-11
0,8 6,91 E-04 1,41E+04 6,86E-04 1,40E+04 7,1E-20 1,45E-12
0,9 2,78E-04 5,67E+03 2,76E-04 2,26E+03 O,OOE+OO O,OOE+OO
1,0 1,12E-04 2,28E+03 1,11 E-04 2,26E+03 O,OOE+OO O,OOE+OO
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4.8 - Cálculo das atividades de 18FDG correspondentes ao Nível de Registro de 1

mSv.

o resultado das atividades correspondentes ao nível de registro nos cenários de

exposição via inalação de particulados com AMAD de 5 Ilm e 1 Ilm, composto tipo F e

via ingestão, levando-se em conta os coeficientes de conversão de dose e(SO) e os m(t)s

para os compartimentos Cérebro e Urina acumulada para o 18FDG, são apresentados nas

Tabelas 4.13, 4.14, 4.15, respectivamente.

Tabela 4.13 - Atividade em função do tempo após incorporação, correspondente à

dose efetiva comprometida de 1 mSv. Cenário de exposição: incorporação de

18FDG via inalação, AMAD de 5J.1m, composto tipo F. Coeficiente de dose = 5,14 x

10-11 Sv/Bq

Tempo Cérebro Urina acumulada
(d) m (t) Atividade m (t) Atividade

(Bq/Bq) (Bq) (Bq/Bq) (Bq)

0.1 1.10E-02 2.15E+05 3.22E-02 6.26E+05
0.2 4.65E-03 9.10E+04 1.98E-02 3.85E+05

0.3 1.88E-03 3.68E+04 8.95E-03 1.74E+05
0.4 7.57E-04 1.48E+04 3.74E-03 7.28E+04
0.5 3.05E-04 5.97E+03 1.53E-03 2.98E+04

0.6 1.23E-04 2.41 E+03 6.22E-04 1.21 E+04

0.7 4.95E-05 9.68E+02 2.56E-04 4.98E+03
0.8 1.99E-05 3.89E+02 1.09E-04 2.12E+03

0.9 8.03E-06 1.57E+02 4.93E-05 9.59E+02

1 3.23E-06 6.32E+01 2.54E-05 4.94E+02
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Tabela 4.14 - Atividade em função do tempo após incorporação, correspondente à

dose efetiva comprometida de 1 mSv. Cenário de exposição: incorporação de

18FDG via inalação, AMAD de 1Jlm, composto tipo F. Coeficiente de dose = 2,8 x

10-11 Sv/Bq

Tempo Cérebro Urina acumulada
(d) m (t) Atividade m (t) Atividade

(Bg/Bg) (Bg) (Bg/Bg) (Bg)

0.1 8.07E-03 2.90E+OS 2041 E-02 8.61 E+OS

0.2 3.36E-03 1.21E+OS 1ASE-02 S.18E+OS

0.3 1.36E-03 4.89E+04 6A8E-03 2.31 E+OS

004 SA6E-04 1.96E+04 2.69E-03 9.61E+04

O.S 2.20E-04 7.91 E+03 1.10E-03 3.93E+04

0.6 8.86E-OS 3.19E+03 4.4SE-04 1.S9E+04

0.7 3.S7E-OS 1.28E+03 1.81 E-04 6A6E+03

0.8 1.44E-OS S.18E+02 7.4SE-OS 2.66E+03

0.9 S.80E-06 2.09E+02 3.16E-OS 1.13E+03

1 2.34E-06 8A2E+01 1A3E-OS S.11 E+02

Tabela 4.15 - Atividade em função do tempo após incorporação, correspondente à

dose efetiva comprometida de 1 mSv. Cenário de exposição: incorporação de

18FDG via ingestão. Coeficiente de dose = 4,47 x 10-11 Sv/Bq

Tempo
(d) m (t)

(Bg/Bg)

Cérebro

Atividade
(Bg)

m (t)
(Bg/Bg)

Urina acumulada

Atividade
(Bg)

0.1

0.2

0.3

004

O.S

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2.16E-02

9.SSE-03

3.88E-03

1.S6E-03

6.30E-04

2.S4E-04

1.02E-04

4.12E-OS

1.66E-OS

6.68E-06

4.91E+OS

2.17E+OS

8.82E+04

3.S4E+04

1A3E+04

S.77E+03

2.32E+03

9.36E+02

3.77E+02

1.S2E+02

SA3E-02

3.89E-02

1.82E-02

7.67E-03

3.14E-03

1.27E-03

S.17E-04

2.12E-04

8.88E-OS

3.93E-OS

1.21 E+06

8.70E+OS

4.07E+OS

1.72E+OS

7.02E+04

2.84E+04

1.16E+04

4.74E+03

1.99E+03

8.79E+02
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4.9 - Validação das técnicas de Bioanálise in vivo e in vitro para 18F na forma de

fluoreto e 18FDG.

Para avaliar se as técnicas de Bioanálise são adequadas para detectar a presença de

fluoreto e 18FDG em medições diretas e indiretas é necessário comparar a atividade

correspondente ao nível de registro de 1 mSv em um compartimento específico

monitorado, com a AMD do sistema de detecção em questão. Caso a AMD seja menor

do que a atividade correspondente ao nível de registro derivado de 1 mSv, no

compartimento avaliado, a técnica é considerada válida para monitoração interna de 18F.

4.9.1 - Validação da técnica de bioanálise in vivo para o fluoreto.

A AMD in vivo na geometria de corpo inteiro foi obtida através da contagem total de

espectros de 23 indivíduos não expostos, conforme Tabela 4.4. O resultado da AMD é

de 32,3 Bq, ou seja, qualquer atividade acima deste valor pode ser detectada pelo

método de medida direta de fluoreto proposto. A AMD é então comparada com a

atividade correspondente ao nível de registro de 1 mSv, nos compartimentos Corpo

Todo e Esqueleto, nos três possíveis cenários de incorporação avaliados, conforme as

Tabelas 4.10, 4.11 e 4.12.

A atividade correspondente ao nível de registro de 1 mSv nos três cenários avaliados é

superior a AMD determinada pelo método de monitoração in vivo. Nos três cenários

avaliados a atividade correspondente ao nível de registro de 1 mSv é superior a AMD

até 1,0 dias após a incorporação. Sendo assim, a técnica de monitoração in vivo na

geometria de corpo inteiro é valida para monitoração interna de fluoreto.

4.9.2 - Validação da técnica de bioanálise in vivo para o 18FDG utilizando os

resultados obtidos com simulador de cérebro em um crânio de acrílico.

A AMD obtida pelo sistema de monitoração in vivo de cérebro na geometria de cabeça é

de 7,48 Bq. A AMD é comparada com a atividade correspondente ao nível de registro

de 1 mSv no compartimento específico Cérebro, que consta nas Tabelas 4.13, 4.14 e

4.15. Em todos os cenários avaliados a atividade correspondente ao nível de registro

apresentou-se acima do valor da AMD do sistema em questão até 1,0 d após a
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incorporação. Sendo assim, a técnica de medida direta de 18PDG no cérebro é válida

para monitoração interna.

4.9.3 - Validação da técnica de bioanálise in vitro para o fluoreto

o valor da AMD determinado pelo sistema de bioanálise in vitro para o volume de 1 L é

de 3,27 Bq. Esta atividade é então comparada com a atividade correspondente ao nível

de registro de 1 mSv no compartimento específico Urina acumulada. A atividade

correspondente ao nível de registro para os cenários avaliados consta nas Tabelas 4.10,

4.11 e 4.12.

Para todos os cenários avaliados, as atividades correspondentes ao nível de registro de

1 mSv apresentaram-se muito abaixo da atividade mínima detectável (AMD)

determinada. Isto se deve ao fato de que as frações de excreção de atividades após a

incorporação de fluoreto no compartimento específico Urina acumulada são bastante

baixas. Portanto, a técnica de bioanálise in vitro para detecção de fluoreto em amostras

de urina não possui sensibilidade suficiente para detectar atividades correspondentes ao

nível de registro de 1 mSv.

4.9.4 - Validação da técnica de bioanálise in vitro para o 18FDG.

A AMD do sistema de detecção in vitro para o volume de 1 L é de 3,27 Bq. Esta

atividade é comparada com a atividade correspondente ao nível de registro de 1 mSv no

compartimento específico Urina acumulada, que consta nas Tabelas 4.13, 4.14 e 4.15.

Em todos os cenários de incorporação avaliados, a atividade correspondente ao nível de

registro de 1 mSv apresenta valores acima da AMD do sistema de detecção em questão.

Portanto a técnica de bioanálise in vitro para detecção de 18PDG na urina é eficaz até

1,0 d após a incorporação.
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4.10 - Cálculo da incorporação mínima detectável (IMD) e dose efetiva mínima

detectável (DEMD), a partir do valor da atividade mínima detectável (AMD) para

os sistemas de monitoração in vivo e in vitro.

A partir do resultado da AMD pode-se calcular a IMD e a DEMD, utilizando as

fónnulas a seguir:

I (Bq) = M/m(t) e,

E(so) = I (Bq) x e(SO) (SvlBq);

Onde:

M = resultado da AMD para os sistemas de monitoração in vivo ou in vitro;

m(t) = valor de maior fração de retenção ou excreção da incorporação nos

compartimentos específicos em análise;

1= IMD;

e(50)= coeficiente de conversão de dose apropriado;

E(50) = DEMD;

Para este cálculo foi escolhido um detenninado cenário de incorporação que leva em

conta o e(50), coeficiente de conversão de dose apropriado e o m(t) de maior fração de

excreção, no caso de medições indiretas, ou retenção, no caso de medições diretas, em

um compartimento específico estudado. Assim, se obtêm a Incorporação Mínima

Detectável (IMD) e a Dose Efetiva Mínima Detectável (DEMD) a partir dos resultados

da AMD dos sistemas de detecção in vivo e in vitro. Dessa fonna, é possível detenninar

a IMD e a DEMD correspondente ao valor da AMD para os diferentes sistemas de

monitoração desenvolvidos.
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4.10.1 - Cálculo da incorporação mínima detectável (IMD) e dose efetiva mínima

detectável (DEMD) correspondente ao valor da AMD determinada para calibração

in vivo na geometria de corpo inteiro e cérebro, respectivamente, para avaliação de

incorporações por fluoreto e 18FDG.

o cenário de incorporação via ingestão de fluoreto e 18FDG foi escolhido por apresentar

a maior fração de retenção após a incorporação m(t), respectivamente, nos

compartimentos Esqueleto e Cérebro, 0,1 d após a incorporação. O m(t) no

compartimento Esqueleto é de (3,6 x lO-I Bq/Bq) e o coeficiente de dose apropriado é

(4,9 x 10-11 Sv/Bq). Para o 18FDG, no compartimento Cérebro, o m(t) é de (2,16 x 10-2

Bq/Bq) e o coeficiente de dose apropriado para este cenário é de (4,47 x 10-11 Sv/Bq). A

Tabela 4.16 apresenta os resultados da AMD, IMD e DEMD para o fantoma de corpo

inteiro e o fantoma de cérebro, com os respectivos fatores de calibração.

Tabela 4.16 - Valores da AMD, IMD e DEMD para as geometrias de corpo inteiro

e cérebro, e seus respectivos fatores de calibração

Geometria

Corpo Inteiro
(fluoreto)

Cérebro
('8FDG)

Fator de
calibração
(cprn/Bq)

0,40 ± 0,02

0,737 ± 0,005

AMD
(Bq)

32

7.5

IMD
(Bq)

89

346

DEMD
(mSv)

4.4 X 10-6

1.55 X 10-5

A incorporação mínima detectável correspondente a AMD na geometria de Corpo

Inteiro para fluoreto foi de 89 Bq, que corresponde a uma dose efetiva comprometida

mínima detectável de 4,4 x 10-6 mSv. Os resultados indicam que a IMD correspondente

a AMD na geometria de Cérebro para 18FDG possui valor abaixo da atividade

correspondente ao nível de registro de 1 mSv. Assim, é possível avaliar que a técnica de

medida in vivo na geometria de Cérebro possui sensibilidade suficiente para detectar

doses a partir de 1,55 x 10-5 mSv.
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4.10.2 - Cálculo da incorporação mínima detectável (IMD) e dose efetiva mínima

detectável (DEMD) relacionada aos diferentes volumes analisados na calibração in

vitro para fluoreto.

Considerou-se um cenário de incorporação única via inalação de particulados, com

AMAD de 5 /lm e composto tipo F. Para esta avaliação foi utilizado m(t) de 2,93 x 10-17

Bq/Bq correspondente a 0,2 d após a incorporação, quando ocorre maior fração de

excreção de fluoreto no compartimento Urina acumulada, conforme Tabela 4.10. O

coeficiente de dose e(50) correspondente a este cenário é 5,4 x 10-11 Sv/Bq. A AMD, a

IMD e a DEMD para diferentes volumes, no cenário de exposição avaliado, com m(t)

de 0,2 d após a incorporação, são apresentados na Tabela 4.17.

Tabela 4.17 - Valores da AMD, IMD, DEMD, para os diferentes volumes avaliados

na calibração in vitro de fluoreto

Volume Fator de AMO IMO DEMO
(mL) calibração

(Bq) (Bq) (mSv)
(cpm/Bg)

100 2,15 0,88 3.0E+16 1.62E+09

200 1,72 1,10 3.75E+16 2.03E+09

300 1,41 1,35 4.6E+16 2.5E+09

400 1,19 1,60 5.5E+16 3.0E+09

500 1,01 1,88 6.4E+16 3.5E+09

600 0,88 2,16 7.4E+16 4.0E+09

700 0,79 2,40 8.2E+16 4.4E+09

800 0,71 2,67 9.1E+16 4.91E+09

900 0,64 2,96 1.01E+17 5.45E+09

1000 0,58 3,27 1.12E+17 6.05E+09

Segundo a Tabela 4.17, o valor da AMD aumenta de acordo com o aumento do volume

da amostra analisada. Isso é explicado pelo fato da atividade contida no volume de 1 L

ser a mesma do volume de 100 mL, ou seja, a atividade foi sendo diluída a cada

volume medido, e cada vez menos a radiação contida no frasco interagia com o volume

sensível do detector. O aumento do volume gerava maiores obstáculos para interação da

radiação com o detector, e assim, a sensibilidade de detecção diminui.

Consequentemente, o aumento do valor da AMD com o volume gera também o

aumento do valor da IMD e da DEMD, pois ambas são dependentes da AMD, conforme

é demonstrado nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9.
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Figura 4.7 - Variação da AMD (Bq) in vitro para fluoreto, em relação ao aumento

do volume da amostra medida
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Figura 4.8 - Variação da IMD (Bq) in vitro para fluoreto, em relação ao aumento

do volume da amostra medida
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Figura 4.9 - Variação da DEMD in vitro para fluoreto, em relação ao aumento do

volume da amostra medida

De acordo com o gráfico (DEMD X Volume), nota-se que as doses estimadas a partir da

AMD são extremamente altas, e por esse motivo a técnica de medida in vitro de fluoreto

em amostras de urina é inviável. Conforme o modelo biocinético descrito na publicação

30, parte 2 da ICRP (1980), o fluoreto é retido permanentemente no tecido ósseo e, por

esse motivo, obseerva-se baixa excreção urinária.

Em casos onde há suspeita de incorporação por 18F, deve-se realizar de acordo com a

disponibilidade das instalações, técnicas de bioanálise in vivo e in vitro. Assim, a

análise in vivo na geometria de corpo inteiro deve ser realizada para comprovar ou não a

suspeita de incorporação por fluoreto.

4.10.3 - Cálculo da incorporação mínima detectável (IMD) e dose efetiva mínima

detectável (DEMD) correspondente aos diferentes volumes analisados para

calibração in vitro para 18FDG.

o cenário avaliado foi incorporação via ingestão com m(t) de 0,1 d após a incorporação,

por ser novamente a maior fração de excreção de 18FDG no compartimento Urina

acumulada (5,43 x 10-2 Bq/Bq). O coeficiente de dose e(50) correspondente é de (4,47 x
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10-11 Sv/Bq). A Tabela 4.18 apresenta os valores da AMD, IMD, DEMD, calculados a

partir dos diferentes volumes e fatores de calibração.

Tabela 4.18 - Valores da AMD, IMD, DEMD, para os diferentes volumes avaliados

na calibração in vitro de 18FDG

Volume
(mL)

Fator de
calibração
(cpm/Bg)

AMO
(Bq)

IMO
(Bq)

DEMO
(mSv)

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2,15

1,72

1,41

1,19

1,01

0,88

0,79

0,71

0,64

0,58

0,88

1,10

1,35

1,60

1,88

2,16

2,40

2,67

2,96

3,27

16,2

20,2

24,9

29,5

34,6

39,7

44,2

49,1

54,5

60,2

7,2IE-07

9,04E-07

1,llE-06

1,3IE-06

1,54E-06

1,77E-06

1,97E-06

2,2E-06

2,43E-06

2,7IE-06

As Figuras 4.10, 4.11 e 4.12, apresentam as variações da AMD, IMD e DEMD com o

volume, respectivamente.
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Figura 4.10 - Variação da AMD in vitro de 18FDG, com o aumento do volume

medido
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Figura 4.11 - Variação da IMD in vitro de 18FDG, com o aumento do volume

medido
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Figura 4.12 - Variação da DEMD in vitro de 18FDG, com o aumento do volume

medido
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As Figuras 4.10, 4.11 e 4.12, apresentam aumento da AMD, IMD e DEMD de acordo

com o aumento do volume, indicando a diminuição da sensibilidade da técnica de

medida in vitro para 18FDG. É importante salientar que a atividade padrão adicionada

para calibração in vitro permaneceu a mesma para todos os volumes medidos, ou seja,

apenas foi adicionada solução ácida até que o volume máximo de 1000 mL do frasco se

completasse. Por essa razão, não se pode confundir que um volume maior de uma

amostra qualquer a ser medida interferirá na sensibilidade da técnica. A Tabela 4.19

apresenta a AMD, IMD e DEMD dos resultados dos métodos de bioanálise in vivo e in

vitro desenvolvidos.

Tabela 4.19 - Apresentação dos resultados dos métodos de bioanálise in vivo e in

vitro, com os respectivos valores da AMD, IMD e DEMD

Métodos de AMD IMD DEMD
Bioanálise (Bq) (Bq) (mSv)

In vivo Fluoreto 32 89 4,4 x 10-6

In vivo 18FDG 7,5 346 1.55 x 10-5

In vitro Fluoreto 3.3 1 12 x 1017 6.05 X 109,
In vitro 18FDG 3.3 60 2,71 x 10-6

Os resultados apresentados indicam a eficiência das técnicas de monitoração in vivo

para fluoreto e 18FDG, com incorporações mínimas detectáveis correspondentes às

AMD de 89 e 346 Bq, respectivamente e DEMD, a partir de 4,4 x 10-6 mSv, para

medidas in vivo de fluoreto e 1,55 x 10-5 mSv para o 18FDG. A técnica de bioanálise in

vitro somente foi eficiente para detectar a presença de 18F na forma de 18FDG em

amostras de urina, com IMD referente à AMD de 66 Bq e DEMD a partir de 3,0 x 10-6

mSv. Excetuando a técnica de bioanálise in vitro de fluoreto, todas as técnicas de

bioanálise desenvolvidas possuem sensibilidade suficiente para detectar doses abaixo do

nível de registro de 1 mSv.

4.11- Programa de monitoração interna para o 18F

Devido principalmente à curta meia-vida fisica do 18F, o estabelecimento de um

programa de monitoração interna de rotina para 18F não é recomendável. Sendo sua

meia-vida fisica de 109,7 minutos ou 1,83 horas, após 24 horas a fração da atividade

presente em relação à atividade inicial do 18F será de 0,01 %. Portanto, o

estabelecimento de um programa de monitoração interna para o 18F somente seria viável
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se a frequência de monitoração fosse diária, o que implica grandes dificuldades de

implementação (vide Capítulo 1). Pelo mesmo motivo, em casos de suspeita de

incorporação por 18p, a monitoração interna através das técnicas de Bioanálise in vivo e

in vitro deve ser feita no mesmo dia da possível incorporação acidental.
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5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

1. Este trabalho disponibiliza métodos de detecção e interpretação de dados adequados

para avaliar incorporações acidentais por 18F, fornecendo subsídios para melhorar as

condições segurança radiológica dos indivíduos ocupacionalmente expostos. As

técnicas de bioanálise in vivo na geometria de corpo inteiro e cérebro, para avaliação

de incorporações por 18F na forma de fluoreto e 18FDG, respectivamente,

apresentaram sensibilidade suficiente para monitoração de incorporações

ocupacionais. A atividade mínima detectáve1 para o fluoreto foi de 32 Bq, e para o

18FDG foi de 7,5 Bq, resultando em doses efetivas mínimas detectáveis de 4,4x10-6

e I ,55x10-5 mSv, respectivamente, muito abaixo do nível de registro de 1 mSv.

2. A técnica de bioanálise in vitro para a avaliação da incorporação por fluoreto não

apresentou sensibilidade adequada para monitoração ocupacional, ou seja, a técnica

não é capaz de detectar doses abaixo de 1 mSv. O valor da AMD foi de 3,3 Bq, o

que corresponde a uma incorporação mínima detectável de 1,12xl017 Bq, resultando

em uma DEMD de 6,05x109 mSv. A baixa sensibilidade desta técnica é explicada

pela baixa excreção urinária de fluoreto.

3. Como a técnica de bioanálise in vitro para fluoreto foi ineficiente, quando se deseja

avaliar a incorporação por fluoreto (18F ), é recomendado que seja realizada medida

in vivo de corpo inteiro imediatamente após a suspeita de incorporação.

4. A técnica de bioanálise in vitro para avaliar incorporação de 18FDG apresentou

sensibilidade adequada, com atividade mínima detectável de 3,3 Bq,

correspondendo a uma dose efetiva da ordem de 10-06 mSv, ou seja, muito abaixo do

nível de registro de 1 mSv.

5. O resultado conjunto das medidas in vivo e in vitro permite determinar a forma do

composto incorporado, e assim, selecionar o modelo biocinético mais adequado para

interpretação dos dados de bioanálise. Quando se realiza análise in vitro para

investigar a suspeita de incorporação por 18FDG, e o resultado desta análise se

apresentar acima do limite de detecção (AMD), então a medida in vivo na geometria

de cabeça indicará a atividade presente no cérebro, pois provavelmente houve

incorporação de 18F na forma de 18FDG. Caso a bioanálise in vitro, em uma amostra

de urina, apresentar resultado abaixo do limite mínimo de detecção, recomenda-se

realizar medidas in vivo na geometria de corpo inteiro, pois a probabilidade do

composto fluoreto ter sido incorporado é maior.
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6. Recomenda-se, de acordo com a disponibilidade das instalações dos Laboratórios de

Medida in vivo, o desenvolvimento futuro de fantomas de esqueleto de corpo

inteiro, ou parte do esqueleto, por exemplo, ossos corno a tíbia e fíbula, para

aprimorar a avaliação de incorporação de 18F incorporado sob a forma de fluoreto.

7. Para o caso de incorporação de 18FDG, recomenda a confecção de um fantoma de

coração, para aprimorar a estimativa da incorporação baseando-se em medidas in

vivo em dois compartimentos (cérebro e coração).

8. Em casos de suspeita de incorporação de 18F por trabalhadores, é recomendável que

algumas ações sejam executadas pelo serviço de radioproteção da instalação em

questão:

• Registrar o horário em que ocorreu a suposta incorporação. Esta informação

servirá para a correção de decaimento do 18F corno parâmetro para o cálculo da

incorporação;

• Providenciar a coleta de amostras de urina dos trabalhadores envolvidos;

• Providenciar a realização da monitoração interna dos trabalhadores através de

medidas in vivo e in vitro;

9. Recomenda-se, finalmente, que as instalações produtoras e consumidoras de 18FDG

incluam em seus planos de proteção radiológica os procedimentos a serem adotados

para monitoração interna em caso de suspeita de incorporação acidental de 18F.
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APÊNDICE I

Estimativa de Incertezas

Concentração da atividade no Balão volumétrico após a diluição da atividade padrão de

22Na em ampola no balão volumétrico de 100 mL:

AEsp. Bv= Ai / VBV

AEsp. Bv= atividade específica no Balão volumétrico (Bq/mL);

Ai = atividade inicial total corrigida da ampola padrão (Bq);

VBV = volume total do balão do balão volumétrico (mL);

Incerteza da atividade transferida ao fantoma de Cérebro, ao fantoma de Corpo Inteiro ou

ao frasco de polietileno de IL, para as calibrações in vivo e in vitro, respectivamente.

AT = atividade transferida ao fantoma de Cérebro, ou Corpo inteiro, ou ao frasco de

polietileno de IL (Bq);

VTF = volume total pipetado para o fantoma de Cérebro ou Corpo inteiro, ou frasco de

polietileno de IL (mL);

AEsp. BV = atividade específica no balão volumétrico (Bq/mL);

o valor da incerteza do VTF é dada por:

uVTF=Y. UVMP

Y = volume transferido com uma micropipeta de 1 mL aos fantomas de Cérebro, Corpo

inteiro, ou ao frasco de polietileno de 1 L.

uVMP = incerteza do volume da micropipeta de 1 mL (0,001 mL);



Portanto, as incertezas das atividades do fantoma de Cérebro, do fantoma de Corpo inteiro,

ou do frasco de polietileno de 1L é dada por:

2 2

(
UVTF) +(UAesp.BV] x A:rr
VTF Aesp.BV

UA = incerteza na atividade dos fantomas ou frasco de polietileno de 1L (Bq);

uVTF = incerteza no volume transferido para cada fantoma (mL);

VTF = volume transferido a um fantoma em particular (mL);

uAesp.BV = incerteza na atividade específica do Balão volumétrico (Bq/mL);

Aesp. BV = atividade específica do Balão volumétrico (Bq/mL);

A. Tr = atividade transferida a um fantoma em particular (Bq);

Cálculo da incerteza na média das contagens totais obtidas pelo fantoma de Cérebro,

Corpo inteiro e pela sala vazia do Contador de Corpo inteiro.

As incertezas na média das contagens totais dos fantomas e da sala vazia são obtidas a

partir do desvio padrão da média:

S = desvio padrão da média;

x = cada uma das contagens totais obtidas em 5 minutos;

x = média das contagens totais obtidas;

n= número de contagens;



A incerteza na contagem líquida média é obtida por:

uNETmédio =~(uTotalr +~(uBgr
uNET médio = incerteza na contagem líquida média;

u(fotal) = incerteza no total de contagens obtido por cada fantoma em particular;

u(Bg) = incerteza no total de contagens da sala vazia (Bg);

Assim, a incerteza na taxa de contagem líquida média pode ser obtida pela razão entre a

uNET médio e o tempo de contagem que é uma constante (5minutos):

N
T'T uNETmédio

u L1cpm =
5min.

Nas medidas in vitro a incerteza na taxa de contagem foi calculada por:

ucpm=
Totaldecontgens

tempodecontagem

Incerteza nos Fatores de Calibração obtidos através das técnicas in vivo e in vitro.

A incerteza nos Fatores de Calibração foi obtida através da equação abaixo:

D _ ffiuAtJ 2 (ucp m)2 DUl'C - - + -- Xl'C
At cpm

uFc = incerteza no fator de calibração (cpm/Bq);

uAt = incerteza na atividade transferida ao fantoma de Cérebro ou de Corpo inteiro no caso

de medidas diretas, ou ao frasco de polietileno de lL, no caso de medidas indiretas (Bq);

At = atividade presente no fantoma de Cérebro ou de Corpo inteiro no caso de medidas

diretas, ou ao frasco de polietileno de 1L, no caso de medidas indiretas (Bq);

ucpm = incerteza na taxa de contagem;



cpm = taxa de contagem;

Assim, no caso da atividade calculada através do fator de calibração, em que:

A= cpml. Fc

onde A = atividade em Bq; cpml = contagem líquida na região de interesse; Fc = fator de

calibração (cpm/Bq), a incerteza associada à atividade pode ser estimada por:



APÊNDICE 11

Fator de Equivalência entre 22Na e 18F

o fator de equivalência entre as atividades de 22Na e ISF, para efeito de cálculo dos fatores

de calibração, é determinado como descrito a seguir, considerando-se a razão entre as

intensidades de emissão dos fótons de 511 keV emitidos por cada um dos radionuclídeos. A

Eficiência de detecção (E) de fótons de uma determinada energia corresponde à razão entre

a taxa de contagem naquela faixa de energia e a taxa de desintegração do radionuclídeo,

dada pelo produto entre a atividade da fonte e a intensidade gama na energia de interesse.

EF-18 = CPSF-18 1(AF-18 x YF-18)

ENa-22 = CPSNa-22 1(ANa-22 X YNa-22)

Como ambos os radionuclídeos emitem fótons de mesma energia (511 keV), as eficiências

de detecção são iguais. Assim: EF-1S = ENa-22

Igualando os termos, tem-se: CPSF-IS1 (AF-18 x YF-18) = CPSNa-22 1(ANa'22 X YNa-22)

Para atividades equivalentes, ou seja, atividades de ambos os radionuclídeos que produzem

a mesma taxa de contagem, temos: CPSF-lS =CpSNa-22

CPSF-ISI (AF-1S x YF-18) = (CPSF-IS) 1(ANa-22 X YNa-22)

Dividindo-se ambos os termos por CPSF-IS e invertendo as expressões, temos:

AF-1S x YF-18 = ANa-22 X YNa-22; AF-18 = ANa-22 X (YNa-22 1YF-IS)

Considerando as seguintes intensidades gama: YNa-22 = 1,8 e YF-IS = 1,93

Obtêm-se a expressão que relaciona a atividade da fonte padrão de 22Na com a atividade

equivalente de 18F: AF-1S = ANa-22 X (1,8/1,93)

Então:

AF-18 = ANa-22 X 0,933



ANEXO I

Radiofármacos marcados com 18F

6-[18F] FDOPA

[18F] _ fluorotimidina

[18F] - fluoroestradiol

[18F] _ altanserina

[18F] _epibatidina e análogos

[18F] -FDG

[18F] _ FHBG

2-[18F] - fluoro-tirosina

3-[18F] - fluoro-a-metiltirosina

N_[18F] - fluoroetilespiperona

6-[ 18F] - fluoro-L-m-tirosina

[18F] _ fluoromizonidazole

[18F] - fluorouracilo

[18F] _ fluoreto

[18F] - fluoxetina

[18F] _FP-TZTP

['8F] -FTHA

['8F] - halotano

Metabolismo dopaminérgico

Proliferação

Receptores estrogênicos

Receptores Serotonérgicos 5HT2A

Receptores Nicotínicos

Metabolismo Glicídico

Expressão Gênica

Metabolismo de Aminoácidos

Metabolismo de Aminoácidos

Receptores D2; Expressão Gênica

AAAD

Hipóxia tumoral /isquemia

Avaliação de terapia anti-tumoral

Metabolismo ósseo

Recaptação da serotonina

Receptores muscarinicos

Metabolismo beta oxidativo

Biodistribuição anestésico
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INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA-IRD

LABORATÓRIO NACIONAL DE METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES-LNMRJ
LABORATÓRIO DESIGNADO PELO INMETRO

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

RADIONUCLÍDEO: 22Na

Destinatário: SEMIN - IRD
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Tipo A:

INCERTEZAS

São aquelas estimadas aplicando-se métodos estatísticos em uma série de n

medições (Ui) ;

(i =1,n)

Tipo B:

Obs: a)

São aquelas estimadas de m valores obtidos por outros métodos, não estatísticos,

associados ao sistema de medição (Uj);

UB =IIuJ (j =1,m )

Na determinação de Uj deve-se levar em conta o divisor conforme a distribuição

adotada;

b) Na determinação de Ui e Uj deve-se levar em conta os fatores de propagação de

incerteza.

A INCERTEZA COMBINADA (uc) é obtida utilizando-se a raiz quadrada da soma das

variâncias das incertezas do Tipo A e do Tipo B:

Uc =~u~ +U~

o valor da incerteza total expandida é obtida por:

U=kuc

Para um intervalo de confiança de 68,26 % :

k=l

Para um intervalo de confiança de 95,45 % :

k=2

o valor da incerteza total expandida, expresso em percentual do valor da Atividade A, na

data de referência, é dado por:

U(%) =(~}IOO%

Pg2/2



ANEXO 111

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE 18FDG

No ciclotron, o processo de irradiação da água enriquecida em 180 por um feixe de prótons

de energia média (8 a 20 Mev) pode durar até 2 horas. Usualmente, a quantidade de água

enriquecida utilizada como alvo é de 0,3 a 4 ml. A atividade de 18p produzida está entre 600

e 6000 mCi (20 a 200 GBq). A solução final é limpa, incolor, neutra e isotônica, chegando

a aproximadamente 17 mL de lspDG.

A processo de síntese de 2-esp] fluoro-2-deoxy-D-glucose eSPDG), utilizando o

TRACERlab MXFDG é descrita a seguir:

Após a irradiação, a atividade de fluoreto produzida juntamente com a água enriquecida é

liberada do alvo no cíclotron para a Célula de Processamento no Laboratório de Química

Quente. Antes da liberação, técnicos no Laboratório de Química preparam o kit de

reagentes e o acoplam no Módulo de síntese, verificando sua correta inserção. Após a

preparação do Módulo de síntese e o fechamento da porta de chumbo da Célula de

Processamento é ordenada a liberação do material irradiado. Os técnicos aguardam a

chegada de toda a solução, e verificam através de detectores a atividade produzida

(rendimento da irradiação). Quando toda a solução alcança o Módulo de síntese, na Célula

de Processamento, o técnico através de um display em um microcomputador dá inicio a

síntese.

No módulo de síntese na Célula de Processamento (TRACERlab MXFDG), a água

enriquecida contendo atividade de fluoreto é transferida para a unidade de recuperação,

passando por uma coluna de troca iônica (Sep-Pak Light Accel Plus QMA - Quatemary

ammonium anion exchange - WATERS), que retém a atividade. A água enriquecida usada

como alvo não se transforma 100% em íons fluoreto, então ela é separada dos íons fluoreto

e purificada para reutilização.



Os íons fluoreto são então eluídos em uma solução contendo 0,6 mL, no qual há 7 mg de

carbonato de potássio, 22mg de kriptofix K222, 300 J.!L de água, e 300 J.!L de acetonitrila.

O kriptofix é utilizado como catalisador, e é necessário para a realização do passo seguinte,

que consiste na reação de substituição nucleofilica da manose triflate, molécula precursora,

no vaso reator (reação de marcação). A figura 1.0, abaixo demonstra a reação de

Substituição Nucleofilica, onde um nucleófilo (doador de elétrons) neste caso o fluoreto

esp-), ataca o carbono (na posição - 2) liberando o grupo X- (grupo abandonador).

Nu: +

R3 ,3
... NU--"1111111111 R1

R2

+ x-

Figura 1.0 - Reação de substituição nucleofilica.

Posterionnente, a solução contendo atividade de lSF é transferida para o vaso reator, e seus

solventes são evaporados até secarem. Durante o processo de evaporação, pequenas

quantidades de acetonitrila são adicionadas no vaso reator em três tempos (80 J.!L, em cada

tempo). A evaporação é realizada a 95°C sob baixo fluxo de nitrogênio e a vácuo. A

evaporação dos solventes é muito importante para não ocorrer algum tipo de mistura que

afetaria o rendimento de marcação.

Após a evaporação, a manose triflate precursora (25mg) é automaticamente dissolvida em

aproximadamente 3,5 mL de acetonitrila, e é adicionada ao resíduo em que os solventes

foram evaporados (atividade de lSF), ocorrendo assim à substituição nucleofilica. A reação



de substituição nucleofilica ocorre a 85°C (em um vaso reator fechado), no qual o grupo

precursor sulfonato trifluorometano é realocado por íons e8p-), resultando em 2-[18F]

fluoro-I,3,4,6-tetra-0-acetyl-D-glucose.

A reação de "marcação" é a fase crítica do processo de síntese de 18FDG, pois se houver

alguma mistura ou impureza na manose triflate precursora, na acetonitrila, nos e1uentes, ou

na coluna de trocas iônicas, o rendimento de marcação é prejudicado.

Durante a etapa de marcação, a fase reversa da coluna utilizada para a hidrólise é rinsada

com 10 mL de água. A fase reversa da coluna utilizada para hidrólise e purificação da

coluna são condicionadas com 3 mL de etanol e 22 mL de água. A solução neutralizada

(5mL de solução padrão de citrato e lmL de HCl 2N) é então transferida para dentro de

uma seringa de 30 ml do lado direito do sintetizador.

A solução marcada é misturada com 26 ml de água, e então aproximadamente 4 ml da

solução marcada é novamente enviada para o vaso reator para recuperar a atividade que

ficou retida. A solução passa através da fase reversa coluna (Sep-Pak Plus tCI8 from

Waters), em que será utilizada mais tarde para a realização da hidrólise. O 2-[18F] fluoro

1,3,4,6-tetra-0-acetyl-D-glucose é capturado dentro da coluna. Os solventes, íons 18F que

não reagiram, kriptofix, são retirados.

Após a captura do precursor marcado na coluna tC 18 os produtos intermediários são pré

purificados. A coluna contendo o precursor marcado capturado é rinsada quatro vezes

utilizando 10 mL, 10 mL, 13 mL e 13 mL de água. Uma fração de água é utilizada para

rinsar o vaso reator para recuperar a atividade residual.

A hidrólise alcalina é realizada a seguir, na coluna tC18 por meio de 750 /lI de NaOH 2N.

O composto acetilado (precursor marcado), que é fixado na coluna é convertido em 18FDG

por remoção dos 4 grupos acetil. Após a hidrólise, a solução alcalina de 18FDG é coletada

em 7 ml de água e misturada com a solução de neutralização (5ml de citrato buffer e Iml de

HCl 2N). Abaixo, a Figura 2.0 apresenta simplificadamente à reação de substituição



nucleofilica, onde o composto precursor manose triflate é transformado em 2-[ I8F] fluora-

I,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-glucose utilizando Kriptofix como catalisador; e a reação de

Hidrólise, realizada por NaOH e HCI para resultar na solução final de 18FDG.

A solução resultante de 18FDG neutralizada é então purificada, passando por uma segunda

coluna tCI8 (Sep-Pak Plus tCl8 from waters), retendo parcialmente os compostos

hidrolisados, produtos não-polares, pela passagem através de uma coluna de Alumina N

(Sep-Pak Plus Alumina n, WATERS), capturando os últimos íons fluoreto não agregados a

glicose pela passagem por um filtro de O,22~m.

+

18P-fOG

Figura 2 - Reações de Substituição Nucleofilica e Hidrólise para a formação de

18FDG.



Finalmente, a solução de 18FDG é transferida para a Célula de Fracionamento, situada ao

lado da Célula de Processamento, através de um capilar que passa por um filtro milipore

0,22Ilm, com a função de reter partículas indesejáveis. A Célula de Fracionamento possui

um fluxo de ar laminar estéril e luz ultravioleta para evitar possíveis contaminações da

solução final. Nesta Célula, ocorre a aliquotagem das amostras através da Telebureta,

calibração da atividade requerida, expedição para o Controle de Qualidade, lacramento dos

frascos, para serem posteriormente embaladas, monitoradas pelo serviço de radioproteção e

transportadas às clínicas usuárias. O rendimento químico do processo de síntese geralmente

alcança 45% a 50% e tem duração de aproximadamente 28 minutos. (GE MedicaI Systems

Benelux s.a, 2004; IEN, 2007).
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