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RESUMO 

 

O tecnécio-99m (99mTc) é usado na medicina nuclear para diagnósticos por imagem 

com SPECT. É obtido a partir da eluição dos geradores molibdênio-99/tecnécio-99m. 

Durante a eluição dos geradores de 99Mo/99mTc utilizados na medicina nuclear o 99Mo 

pode ser extraído e tornar-se uma impureza radionuclídica. Um parâmetro que indica a 

qualidade dos eluatos é a pureza radionuclídica, o MBT (molybdenum break through), 

que é definido pela razão entre as atividades de 99Mo e 99mTc no eluato. As 

Farmacopéias norte-americana e européia restringem o conteúdo de 99Mo, 

respectivamente em 0,015 e 0,1% e, de acordo com a Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA), a razão da atividade, no momento da administração ao 

paciente, não deve exceder 0,015%. No Brasil, o controle deste parâmetro não é 

exigido pela regulamentação oficial. O objetivo deste estudo é avaliar a presença de 
99Mo nos eluatos de 99mTc. Para tal foi inicialmente otimizada uma metodologia para 

determinar a atividade de 99Mo em amostras de eluatos. Curvas de eficiência foram 

obtidas para um detector de cintilação de NaI (Tl) 8"x4". A metodologia foi validada 

através da medição de uma solução padrão de 99Mo. As amostras de eluatos foram 

gentilmente fornecidas por cinco serviços de medicina nuclear (SMN) localizados na 

cidade do Rio de Janeiro. A atividade de 99mTc foi medida nos SMN onde os eluatos 

foram coletados e, com os cálculos estabelecidos, foi determinada a razão entre as 

atividades de 99Mo e 99mTc. De um total de 174 amostras analisadas, 147 

apresentaram atividade de 99Mo acima do limite mínimo de detecção da técnica. 

Apenas 2 das 147 amostras ultrapassaram o limite sugerido pela AIEA. Estes dois 

valores de MBT foram detectados em eluatos fornecidos pelo SMN que utiliza 

geradores de 750 mCi. Em uma das amostras, o valor do MBT calculado situou-se 

muito próximo do limite e corresponde a um gerador de 1000 mCi. Os resultados 

atuais não são suficientes para indicar uma correlação entre os valores MBT e 

atividade do gerador. Foi concluído que a técnica é sensível para detectar 99Mo em 

eluatos de 99mTc e permite verificar a qualidade dos geradores utilizados nos SMN 

avaliados neste estudo. Além disso, uma planilha para calcular o valor de MBT foi 

desenvolvida com o objetivo de auxiliar os técnicos dos SMNs a determinar os valores 

MBT no momento da eluição. 
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ABSTRACT 

 

Tc-99m is used for diagnostic imaging in nuclear medicine through SPECT technique. 

It is obtained by the elution of 99Mo/99mTc generators. During the elution process 99Mo 

can be extracted becoming a radionuclidic impurity. One of the quality parameters of 

the eluate is the radionuclidic purity, MBT (molybdenum break through), defined as the 

ratio between 99Mo and 99mTc activities in the eluate. The North-American and 

European pharmacopoeias restrict the 99Mo content, respectively, in 0.015 e 0.1% and, 

according to the International Atomic Energy Agency (IAEA), the activity ratio at the 

moment of administration of the radiopharmaceutical to the patient, should not exceed 

0.015%. In Brazil, the control of such parameter is not obliged in official regulations. 

Thus, the objective of this work is to evaluate the occurrence of 99Mo in 99mTc eluates. It 

was initially optimized a methodology to determine the activity of 99Mo in eluate 

samples. Efficiency curves were obtained for a NaI (Tl) 8"x4" scintillation detector 

installed at the In Vivo Monitoring Laboratory (LABMIV-IRD). The methodology has 

been validated through the measurement of a 99Mo standard liquid source calibrated at 

the National Metrology Laboratory for Ionizing Radiation (LNMRI-IRD). The samples 

analyzed in this work were gently supplied by 5 Nuclear Medicine Clinics located in the 

city of Rio de Janeiro. The activities of 99mTc and 99Mo in those samples have been 

measured respectively at the clinics and at the LABMIV. By applying a standardized 

methodology, the ration between the activities were calculated. The results show that 

147 out of 174 samples presented 99Mo activities above the minimum detectable 

activity of the technique. On the other hand, only 2 out of 147 samples surpassed the 

MBT limit suggested by the IAEA and have been detected in samples eluted from 

generators of 750 mCi. In one of the samples, eluted from a generator of 1000 mCi, the 

calculated MBT value was very close to the IAEA limit. However, the results are not 

sufficient to establish a relationship between MBT values and generator activity. The 

measurement technique developed has enough sensitivity to detect 99Mo in 99mTc 

eluates samples and permits to evaluate the quality of the generators used by the 

Clinics participating in this study. Furthermore, it was developed a spreadsheet aimed 

to calculate MBT values at the moment of elution to be used by the staff of the clinic. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 
1.1 - Definição do Problema 
 

Os radiofármacos contendo tecnécio-99m (99mTc) tornaram-se, nos últimos 30 

anos, importantes ferramentas para o diagnóstico de várias doenças e disfunções de 

órgãos e sistemas que compõem o corpo humano. Dentre as principais aplicações 

destes radiofármacos pode-se destacar a localização de lesões cerebrais, estudos da 

tireóide, glândulas salivares e cintilografia gástrica. Existem aproximadamente 30 

desses compostos sendo utilizados em medicina nuclear, gerando um volume de 

exames correspondente a 80% da rotina clínica de um serviço de medicina nuclear 

(SMN) (MARQUES et al, 2001).  

No Brasil existem cerca de 320 SMN em operação. A Figura 1.1 mostra a 

distribuição por regiões no Brasil. O elevado número de pacientes atendidos, os 

exames realizados e sua variedade justificam esforços contínuos para a melhoria da 

qualidade dos diagnósticos e para a redução dos riscos radiológicos aos quais os 

pacientes são expostos para obtenção da imagem. 

 

 

Figura 1.1 – Distribuição dos SMN nas regiões do Brasil 

 

O elevado índice de utilização de radiofármacos contendo o 99mTc é resultado 

das propriedades físicas e químicas ideais deste radionuclídeo, tais como: meia-vida 

física de 6 horas; decaimento por emissão de radiação gama pura, com fótons de 

140 keV (Fig. 1.2); praticidade da obtenção do radioisótopo a partir de um sistema 

gerador de molibdênio-99/tecnécio-99m (99Mo/99mTc); a possibilidade do metal atingir 

vários estados de oxidação e de coordenação, dando origem a diferentes 

radiofármacos a partir da simples reconstituição de conjuntos de reativos liofilizados 

(“kits”). Tais propriedades propiciam a ligação do 99mTc com uma grande variedade de 

substâncias biologicamente ativas, concentrando-se assim em diversos tecidos ou 

órgãos de interesse. Também, o baixo índice de reações adversas desses agentes, 
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quando comparado a outros agentes de contraste, favorecem sua ampla utilização 

(MARQUES et al, 2001). 

 

 
Figura 1.2 - Esquema de decaimento radioativo 99Mo/99mTc. (ABRAM, 2006) 

 

A dificuldade inicial do uso do 99mTc em serviços de medicina nuclear distantes 

do local de produção foi solucionada em 1957 quando foi desenvolvida a tecnologia 

dos geradores de 99Mo/99mTc pelo Brookhaven National Laboratory (BNL) 

disponibilizando, diariamente, o tecnécio nos serviços de medicina nuclear (KHOURY 

et al, 2003). 

Durante o processo de eluição o molibdênio pode se desprender em pequenas 

quantidades da coluna de alumina, passando pelo filtro e misturando-se na solução de 

pertecnetato eluída do gerador. A presença de molibdênio, considerado uma impureza 

radionuclídica do radiofármaco, irá acarretar um aumento desnecessário da dose de 

radiação absorvida pelo paciente. O 99Mo possui meia vida relativamente longa (66 h) 

em relação ao 99mTc, e emite radiação beta, proveniente do seu decaimento, 

acompanhada de radiação gama de alta energia, 740 keV. Além disso, a presença de 

molibdênio pode, dependendo de sua atividade, degradar a qualidade da imagem o 

que contribui para um diagnóstico inadequado e a necessidade de repetição do exame 

(MARQUES et al, 2001; KHOURY et al, 2003). O ideal é que os eluatos 99mTc não 

contenham nenhuma impureza radionuclídica. Entretanto, em consequência do 

envelhecimento do gerador ou da possível ocorrência de um defeito mecânico, o 99Mo 

pode também ser extraído da coluna durante este processo de eluição, transformando-

se em uma impureza no eluato a ser administrado ao paciente. 

Deve-se ressaltar ainda que, para o paciente, não existe nenhum benefício 

associado à dose interna recebida em função da presença de 99Mo na solução eluída 

do gerador. Apesar disso, atualmente, o que se observa na prática é que, embora os 

profissionais envolvidos nesta atividade reconheçam a importância do controle deste 

parâmetro, poucos SMN no Brasil verificam rotineiramente a qualidade das soluções 

de 99mTc (KHOURY et al, 2003).  

Khoury et al (2003) publicaram o primeiro estudo sistemático no Brasil sobre a 

presença de 99Mo como impureza radionuclídica em soluções de 99mTc. Tal 
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levantamento foi realizado em dois SMNs localizados na cidade de Recife, onde 

verificou-se que 7,4 % das amostras de eluatos apresentaram valores superiores aos 

recomendados pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Estudos 

semelhantes foram também realizados por Ferreira et al (2008) em clínicas de Sergipe 

e Andrade e Lima (2008) no Recife.  

Estudo realizado por Dantas et al (2010) foi demonstrada a presença de 99Mo 

em pacientes submetidos a diagnóstico com 99mTc. 

Embora a preocupação com a contaminação de 99Mo seja antiga (ANDERSON, 

1974), o regulamento técnico CNEN 3.05 (1996), específico para a área de medicina 

nuclear, não estipula limite de impurezas nos eluatos nem exige a realização deste 

tipo de controle de qualidade nas clínicas onde o 99mTc é utilizado. 

A medida de 99mTc e 99Mo permite a determinação do parâmetro denominado 

de MBT, sigla em inglês que significa molybdenum break through, definido como a 

razão entre as atividades do 99Mo e 99mTc no eluato. Este valor pode ser comparado 

com os limites estabelecidos internacionalmente pela USP (United States 

Pharmacopeia) e EP (European Pharmacopeia) que são, respectivamente, 0,15 e 

1,0 µCi/mCi (MARQUES et al, 2001). A Agência Internacional de Energia Atômica 

sugere aos países membros que adotem o valor mais restritivo, que coincide com o 

limite da Farmacopéia Americana. Este valor, 0,15 µCi 99Mo/mCi 99mTc, é o limite 

adotado pelo IPEN em seu Programa de Controle de Qualidade dos geradores. 

Independente do valor limite a ser adotado, as Normas de segurança 

americanas e européias, assim como a AIEA, recomendam que este controle seja 

realizado rotineiramente pelos serviços de medicina nuclear como parte de seus 

programas de controle de qualidade dos radiofármacos. Considerando-se o valor de 

MBT e as meias-vidas de 99mTc (6 h) e 99Mo (66 h), deve-se determinar o tempo 

máximo de uso do eluato para administração ao paciente a partir do momento da 

eluição do gerador, de forma a não ultrapassar os limites de impureza radionuclídica 

estabelecidos. 
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1.2 - Objetivos 

 

1.2.1 - Objetivo Geral 

 

• Avaliar a presença de 99Mo em eluatos de 99mTc utilizados em medicina nuclear, 

fornecendo subsídios para a implementação de procedimentos de controle de 

qualidade de impurezas radionuclídicas.  

 

1.2.2 - Objetivos específicos 

 

• Calibrar o sistema de detecção do Laboratório de Monitoração in Vivo do IRD 

para determinação de 99Mo e 99mTc em amostras de eluatos; 

• Realizar um levantamento da proporção entre 99Mo e 99mTc (Molybdenum break 

through – MBT) em amostras de eluatos cedidas voluntariamente por Serviços 

de Medicina Nuclear do Rio de Janeiro;  

• Comparar os valores de MBT medidos com os limites internacionais 

estabelecidos pela AIEA e pela Farmacopéia Européia; 

• Estabelecer uma metodologia para a determinação do tempo útil para o uso do 

eluato através da variação do parâmetro MBT ao longo do tempo após a eluição. 
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2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 - Descoberta do Tecnécio 

 

Por ocasião da elaboração da tabela periódica, Mendeleev deixou lugar para os 

elementos que faltavam e que não haviam sido descobertos, mas prenunciou suas 

massas atômicas e suas propriedades físicas e químicas. Uma dessas lacunas 

correspondia a um elemento à direita do molibdênio e acima do rênio, de número 

atômico 43 (VILLALOBOS, 1981). 

Muitas tentativas foram feitas com o intuito de descobrir o novo elemento. Os 

estudos nesse sentido começaram em 1828 pelo cientista Osann (KENNA, 1962), mas 

somente foi descoberto na Itália, em 1937. Durante uma visita ao Laboratório de 

Radiação na Universidade de Berkeley, Califórnia, Emilio Segré obteve um metal 

resultante do bombardeamento de uma amostra de molibdênio por núcleos de deutério 

(dêuterons) em um cíclotron. Segré retornou à Itália para analisar a composição do 

metal radioativo, junto com Carlo Perrier, professor de mineralogia da Universidade de 

Palermo. A amostra apresentava uma atividade desconhecida e bastante forte. Ao 

analisar tais emissões, foi concluído ser ela proveniente do novo elemento, tão 

procurado, o de número atômico 43. O novo elemento foi denominado tecnécio, do 

grego technetos, que significa artificial, por não existir na natureza em sua forma 

estável. Foi o primeiro elemento produzido artificialmente. Após seu retorno para 

Berkeley, Segré trabalhou com Seaborg para isolar o 99mTc e determinar sua meia-vida  

(ECKELMAN,1995; ECKELMAN, 2009; TRÍFONOV e TRÍFONOV, 1984; 

VILLALOBOS, 1981). 

 

2.2 - Medicina Nuclear 

 

Medicina nuclear é uma especialidade médica que emprega fontes abertas de 

radionuclídeos com finalidade diagnóstica e terapêutica. Para cada uma das técnicas 

são produzidos e utilizados radiofármacos específicos que permitem o diagnóstico ou 

terapia de um grande número de doenças, especialmente o câncer. Em medicina 

nuclear não ocorrem efeitos farmacológicos, sendo uma técnica não invasiva que 

permite avaliar a função e não só a morfologia do órgão. Do ponto de vista do 

paciente, as técnicas são simples e apenas requerem administração de um 

radiofármaco e as reações adversas são excepcionais (DILWORTH et al., 1998). 

Habitualmente, os materiais radioativos são administrados in vivo nos pacientes 

por inalação, via oral ou endovenosa, e apresentam distribuição para determinados 

órgãos ou tipos celulares. Esta distribuição pode ser ditada por características do 
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próprio elemento radioativo, como no caso das formas radioativas do iodo, que à 

semelhança do iodo não-radioativo é captado pela tireóide que o emprega na síntese 

hormonal. Outras vezes, o elemento radioativo é ligado a um outro grupo químico, 

formando um radiofármaco com afinidade por determinados tecidos, como no caso 

dos compostos à base de fosfato ligados ao tecnécio-99m, que são captados pelos 

ossos. 

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. 

Nem todos os elementos radioativos, naturais ou artificiais, podem ser 

utilizados na medicina nuclear. Nesta especialidade os principais radionuclídeos 

empregados são: iodo (131I), índio (111In), gálio (67Ga), tecnécio (99mTc), tálio (201Tl) e 

samário (153Sm). Destes elementos, o mais usado em medicina nuclear é o 

radionuclídeo 99mTc (SAHA, 2006). 

A praticidade do gerador de 99Mo/99mTc e os kits instantâneos proporcionaram 

um crescimento incomparável em medicina nuclear. Dos radiofármacos utilizados para 

diagnóstico por imagem os que utilizam o 99mTc representam cerca de 85% dos 

procedimentos em medicina nuclear. São realizados cerca de 40 milhões de 

procedimentos em todo o mundo por ano, dos quais 20 milhões na América do Norte 

(ECKELMAN, 2009). Na medicina nuclear brasileira, são realizados aproximadamente 

2,5 milhões de procedimentos médicos com radiofármacos produzidos pelo Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN, 2010). 

 

2.3 - Gerador de 99Mo/99mTc 
 

O campo da medicina nuclear teve grande impacto com o desenvolvimento do 

gerador 99Mo/99mTc. O gerador original foi desenvolvido no Brookhaven National 

Laboratory (BNL) em 1957, por Walter Tucker e Margaret Greene. O primeiro 

pesquisador a utilizar 99mTc foi Dr. Claire Shellabarger no BNL em 1960 

(ECKELMAN,1995).  

Somente em 1961, quando o Argonne Cancer Research Hospital adquiriu seu 

primeiro gerador de 99mTc, várias outras instituições iniciaram a utilização deste 

radionuclídeo, que se tornou rotineira a partir do final dos anos 60, experimentando 

desde então um crescimento exponencial (ACAR, 1987). 

A partir de 1966, os geradores de 99mTc passaram a ser produzidos e 

distribuídos, e nesta época foi desenvolvido um gerador encapsulado e esterilizado por 

E. R. Squibb e Sons. Desde então, o uso de 99mTc tornou-se comum e uma variedade 
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de compostos marcados foram desenvolvidos para aplicação na medicina nuclear 

(NIETO, 1998). 

Até 1981 o 99mTc utilizado no Brasil era obtido de geradores importados. A 

partir deste ano o IPEN vem produzindo geradores cromatográficos em coluna de 

alumina, utilizando o molibdênio obtido por fissão do 235U importado do Canadá 

(SUZUKI e OSSO, 2005). Atualmente, 7 tipos de geradores são oferecidos à classe 

médica, com atividades de 99mTc de 9,25 até 74 GBq (250 mCi até 2000 mCi) (NIETO, 

1998). 

Durante o período de 1956 a 2006, o monopólio de produção de radioisótopos 

e radiofármacos pertenceu, por lei, à Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(SANTOS-OLIVEIRA, 2008). A partir do ano de 2006 foi flexibilizado o monopólio para 

a produção de radionuclídeos de meia vida curta, o que inclui aqueles utilizados em 

Medicina Nuclear como, por exemplo, o 18F e o 99mTc. 

O IPEN produz e comercializa geradores de 99Mo/99mTc e os distribui a todos os 

serviços de medicina nuclear do Brasil (Figura 2.1). A embalagem do gerador contém 

13 frascos com vácuo, 13 frascos de solução salina isotônica (volume de cada frasco: 

6 mL) e 13 etiquetas de identificação. (Anexo I). 

 

 
Figura 2.1 – IPEN-TEC Gerador de 99mTc 

 

O gerador deve atender ao requisito básico de que o radionuclídeo pai tenha 

uma meia-vida mais longa que a do filho. No caso do gerador de 99mTc, o 

radionuclídeo filho, tecnécio, tem a meia-vida de 6 horas e o radionuclídeo pai ,99Mo, 

66 horas.  

O gerador é constituído de colunas de vidro ou plástico fixador contidas em um 

vaso com um disco móvel. Essa coluna é preenchida com materiais adsorventes, tais 

como resina de troca iônica e alumina. A Figura 2.2 apresenta o gerador de 
99Mo/99mTc, sem a blindagem de chumbo. 
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Figura 2.2 -  Gerador de 99Mo/99mTc sem a blindagem de chumbo (ECKELMAN, 2009) 

 
Na coluna, o radionuclídeo pai decai para o filho até que o equilíbrio transiente 

ou secular seja estabelecido. Após o equilíbrio, a atividade do radionuclídeo filho decai 

com a meia-vida do pai. Por possuírem diferentes propriedades químicas, o 

radionuclídeo filho pode ser separado do pai por meio de eluição com um solvente 

apropriado. Após a eluição, a atividade do radionuclídeo filho cresce novamente e 

pode ser repetida a eluição. (SAHA, 2006).  

Quando uma solução eluente de NaCl a 0,9% é injetada, o tecnécio livre 

(TcO −
4 ), produto do decaimento, é arrastado, ocorrendo a sua separação do 

molibdênio, e produzindo uma solução injetável límpida, incolor, isotônica, estéril e 

apirogênica. Na eluição do tecnécio, seu resultado é o pertecnetato de sódio 

(Na99mTcO4). O 99mTc proveniente decai para o 99Tc por emissão gama, sendo este 

último um emissor beta com meia-vida de 2,2 x 105 anos (SAHA, 2006). 

Um esquema do gerador de radionuclídeo é mostrado na figura 2.3. Um frasco 

contendo o eluente é primeiro invertido e colocado na agulha A, e o frasco a vácuo é 

invertido e posicionado na agulha B. O vácuo do frasco B favorece, por diferença de 

pressão a transferência da solução do frasco A para o interior da coluna de alumina. O 

fluxo de eluato contendo o radionuclídeo filho caminha para o frasco B, deixando o 

radionuclídeo pai na coluna (SAHA, 2006). 
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Figura 2.3 Esquema do gerador 99Mo/99mTc 

 

Os geradores normalmente são calibrados com alguns dias de antecedência 

para que possam ser transportados para locais distantes do local da produção. 

Geralmente, um gerador é utilizado por 14 dias após a calibração, sendo então 

enviado de volta ao produtor, onde ele é descartado ou reprocessado (VUČINA, 2009). 

 O progresso da medicina nuclear deve-se, em parte, ao desenvolvimento e 

aumento da produção de geradores de 99Mo/99mTc, como observado nas Figuras 2.4a 

e 2.4b. Atualmente, no Brasil, os geradores são fornecidos aos SMN exclusivamente 

pelo IPEN, e apresentam atividades que variam entre 250 e 2000 mCi (9,25 e 74 

GBq). 

A     B 
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Figura 2.4a e 2.4b - Evolução da produção de geradores de 99Mo/99mTc do IPEN 

(Informações gentilmente cedidas pelos Drs Jair Mengatti e Elaine Bortolleti) 

 

 

2.4 - Produção de molibdênio-99 

 

 O 99Mo pode ser produzido por diversas reações nucleares em reatores 

nucleares e em cíclotrons. Em reatores nucleares, a produção pode ser de duas 

maneiras: pela fissão do 235U ou pela ativação direta de alvos de Mo natural ou 

enriquecido (TAKAHASHI, 2004). 
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 Atualmente o molibdênio-99 é produzido em, pelo menos, 19 países, com 

quatro maiores produtores situados na União Européia (Bélgica, Holanda), Canadá e 

África do Sul. Mais de 90% do fornecimento mundial de isótopos médicos é realizado 

por: MDS Nordion (Canadá, usando o reator NRU - National Research Universal), 

Covidien (ex-Mallinckrodt, usando reatores na Bélgica e Holanda), Institut National des 

Radioéléments (usando vários reatores europeus), e NTP Radioisótopos (Pty) Ltd. 

(África do Sul, usando o Safári reator). Apenas a Austrália e a Argentina utilizam 

urânio de baixo enriquecimento (LEU - Low Enriched Uranium) para a produção de 

isótopos. Enquanto a produção da Argentina é pequena, a Austrália pretende se tornar 

um produtor em larga escala dentro de próximos anos. Além disso, países como Índia 

e China participam da produção em pequena escala por meio da ativação de nêutrons 

(sem o uso de alvos de urânio), principalmente para os usuários locais. Os maiores 

produtores do mundo atualmente utilizam o urânio altamente enriquecido (HEU - High 

Enriched Uranium) nos seus programas de produção de isótopos. O nível de 

enriquecimento dos alvos varia de 36-45% na África do Sul, e cerca de 93% no 

Canadá (HANSELL, 2008). De 95-99% de todo o 99Mo é produzido pela irradiação de 

alvos HEU, e menos de 5% da produção mundial de 99Mo é derivada da irradiação de 

alvos LEU (NAGAI; HATSUKAWA, 2009).  

 A demanda mundial atual de 99Mo é de aproximadamente 

450.000 GBq/semana, sendo 50% destinado ao mercado dos Estados Unidos 

(RAMAMOORTHY, 2009). Os produtores preveem um crescimento de 5-10% na 

demanda anual de 99Mo durante a próxima década, somente para os Estados Unidos, 

e 8-12% de crescimento na demanda mundial (HANSELL, 2008). 

 

2.5 - Radiofármacos 

 

Os radiofármacos são compostos sem ação farmacológica, que tem na sua 

composição um radionuclídeo, e são utilizados em Medicina Nuclear para diagnóstico 

e terapia de várias doenças. As características físico-químicas do radiofármaco 

determinam a sua farmacocinética, isto é, a sua fixação no órgão-alvo, metabolização 

e eliminação do organismo, enquanto que as características físicas do radionuclídeo 

determinam a aplicação do composto em diagnóstico ou terapia (SAHA, 2006). 

Os radiofármacos compreendem: os geradores de radionuclídeos e os 

conjuntos de reativos liofilizados para marcar com 99mTc ou Kits. Os kits para a 

preparação de radiofármacos podem ser preparações liofilizadas para serem 

reconstituídas e/ou combinadas com radionuclídeos na preparação final de 

radiofármacos.  
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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, ou seja, permanecer em 

circulação durante certo tempo, ou localizar-se em certo tipo de tecido para a 

realização de um exame de qualidade. É 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. 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). 

 

2.6 - O Radionuclídeo Tecnécio-99m 

 

O 99mTc é conhecido popularmente como um marcador de tecido, que preenche 

praticamente todos os requisitos em medicina nuclear, pois tem facilidade de marcar 

fármacos, o que o torna aplicável para estudos de quase todos os órgãos e sistemas 

do corpo humano. Este fato deve-se às características físicas e químicas do 99mTc. 

Com relação às características físicas, o 99mTc possui meia-vida de 6 horas, e emissão 

gama com energia de 140 keV, adequada ao detector de iodeto de sódio ativado com 

tálio (NaI(Tl)) (DILWORTH et al., 1998; JURISSON et al., 1993). O tempo de meia-vida 

do 99mTc é suficiente para a preparação dos radiofármacos, administração e aquisição 

das imagens e suficientemente curto para minimizar a dose de radiação absorvida 

pelo paciente (OLIVEIRA et al., 2006). 

Na forma de pertecnetato, tal como é obtido do gerador, o 99mTc é 

quimicamente estável. Contudo, como o 99mTc é um metal de transição (pertence ao 

grupo 7 da Tabela Periódica) pode existir em nove estados de oxidação (-1 a +7), o 

que lhe dá a possibilidade de formar complexos de coordenação com numerosos 

agentes quelantes. A coordenação de agentes quelantes ao 99mTc é feita quando o 

metal se encontra em estados de oxidação inferiores ao sétimo. A redução do metal 

do estado de oxidação VII para outros estados de oxidação é realizada normalmente 

com cloreto estanoso (JURISSON et al., 1993; OLIVEIRA et al., 2006). Os 

radiofármacos usados em medicina no Brasil são, em grande parte, produzidos pelo 

IPEN, da CNEN, em São Paulo. O tecnécio-99 (Tc-99m) é utilizado, para obtenção de 
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mapeamentos (cintilografia) de diversos órgãos. O Quadro 2.1 apresentada uma lista 

de kits liofilizados mais comumente utilizados para preparação de radiofámarcos 

contendo 99mTc. 

 
Quadro 2.1 – Kits liofilizados usados para preparação de radiofármacos contendo 99mTc 
(IPEN, 2010) 
 

Kit Liofilizado Uso 

DEXTRAN 500  Estudo do sistema linfático.  

DEXTRAN 70  Estudo do sistema linfático.  

DISIDA – ácido diisopropiliminodiacético Cintilografia hepatobiliar. 

DMSA – ácido dimercaptosuccínio  Cintilografia renal.  

DTPA – ácido dietilenotriaminipentacético  Cintilografia renal e cerebral.  

EC – etilenodiscisteína  Estudo da função renal.  

ECD – etilenodicisteina dietil ester Estudo de perfusão cerebral.  

Sn – estanho coloidal Cintilografia hepato-esplênica.  

FITATO – fitato de sódio Cintilografia hepática  

MAA – macroagregado de soro albumina 
humano Cintilografia pulmonar.  

MDP – etilenodifosfanato Cintilografia óssea.  

PIRO – pirofosfato de sódio 
Cintilografia óssea, diagnóstico do enfarte 
agudo do miocárdio, marcação de hemácias "in 
vivo".  

SAH – soro albumina humano Pool sangüíneo e ventriculografia.  

MIBI  – metox isobutil isonitrila Estudo da perfusão cardíaca 

 

 

2.7 - Controle de Qualidade em Medicina Nuclear 
 

O controle de qualidade é uma fase extremamente importante no processo de 

produção e envolve ensaios químicos, físico-químicos, radioativos, radioquímicos e 

microbiológicos que determinam se os geradores podem ser utilizados como fonte 

confiável de 99mTcO −
4 (ACAR, 1987). 

Para garantir a qualidade do eluato de 99mTcO −
4 , dos radiofármacos e, por 

conseguinte, dos exames de medicina nuclear, deve-se elaborar um programa de 

controle rotineiro das espécies envolvidas. Para isso, existem vários procedimentos 

descritos em literaturas, como as farmacopéias, as bulas dos medicamentos, ou os 

livros e revistas especializadas, os quais apresentam técnicas alternativas às duas 
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primeiras fontes, com maior possibilidade de serem utilizadas nas clínicas de medicina 

nuclear. O preparo dos radiofármacos pode ser de vários tipos e para cada tipo existirá 

um processo de controle de qualidade, em função da sua própria natureza. 

 
2.7.1 Tipos de Impureza 
 
a) Radioquímicas 

A presença de tecnécio em qualquer outra forma química além do Na99mTcO4 

será considerada como impureza radioquímica, pois interfere diretamente no processo 

de marcação dos fármacos, provocando um aumento da dose de radiação no paciente 

e um empobrecimento da qualidade das imagens. As principais impurezas 

radioquímicas são o 99mTcO −
4  e o 99mTcO2 (KHOURY et al, 2003). A Farmacopéia 

Européia estipula que mais de 95% da atividade deverá corresponder à forma química 

desejada (OLIVEIRA, et al, 2006). 

 
b) Radinuclídicas 

A pureza radionuclídica pode ser verificada pela determinação da energia e tipo 

de radiações emitidas pelo radiofármaco (OLIVEIRA, et al, 2006). A determinação do 
99Mo, considerado uma impureza radionuclídica, é importante para prevenir a 

exposição desnecessária do paciente à radiação beta, um aumento da dose absorvida 

de radiação devido à meia vida relativamente longa (66h), e a degradação da imagem 

devido à radiação gama com energia de 740 keV, contribuindo para um diagnóstico 

inadequado (KHOURY et al, 2003; MARQUES et al, 2001). 

Muitas impurezas radionuclídicas têm sido descritas em eluatos de 99mTc 

obtidos pelos geradores 99Mo/99mTc, tais como: 103Ru, 106Ru, 101I, 132I, 125Sb, 140La, 95Nb, 
95Zr, 137Cs, 140Ba, 181W, 185W, 89Sr, 99Mo e 99Tc (DOWDALL et al., 2004; BOYD, 1982). 

Em 1997 a Farmacopéia Européia indicou níveis máximos  

permissíveis de atividade de impurezas em eluatos de 99mTc, sendo estes: 99Mo: 0,1%; 
131I: 5x10-3 %; 103Ru: 5x10-3 %; 89Sr: 6x10-5 %; 90Sr: 6x10-6 %; α-emissores: 1x10-7 % 

(TERLIKOWSKA, 2000) 

O controle de qualidade do IPEN adota os valores de referência da 

farmacopéia americana que são: 99Mo: 0,15 kBq/ MBq de 99mTc por dose administrada; 
131I: 0,05 kBq/ MBq de 99mTc; 90Sr: 0,0006 kBq/ MBq 99mTc; outros radionuclídeos: não 

mais que 0,01% de todos os radioisótopos beta e gama emissores presente no 

momento da administração. 

 
c) Químicas 

Outras impurezas não radionuclídicas também podem estar presentes no 

radiofármaco. A pureza química é a fração de material na forma química desejada, 

esteja ou não marcada. As impurezas químicas têm origem na degradação do produto 
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ou adição inadvertida antes, durante ou após a marcação destacando-se a presença 

em excesso de íons de Al3+ (OLIVEIRA, et al, 2006). 

A Tabela 2.1 apresenta os limites estabelecidos pelas farmacopéias americana 

e européia, para as purezas radionuclídica, radioquímica e química. 

 

Tabela 2.1 - Limites de impureza estabelecidos pelas farmacopéias americana (USP-XXIII) 
e européia (EP) (MARQUES et al, 2001) 

Tipo de Impureza 
Valor do Limite 

USP-XXIII EP 

Radionuclídica (99Mo) 0,15 µCi/mCi 1,0 µCi/mCi 

Radioquímica  5 % 5 % 

Química (Al3+) 10 ppm 20 ppm 

 

2.8 - MBT (molybdenum breakthrough) 

 

Quando 99mTc é eluído de um gerador 99Mo/99mTc, é possível que 99Mo seja 

arrastado. O limite da presença de 99Mo no eluato de 99mTc é chamado de 

“molybdenum breakthrough”. O 99Mo apresenta uma meia-vida de 66 h, emissão beta 

de energia de 740 keV e é absorvido pelas células do parênquima do fígado, quando 

administrada aos pacientes. O fígado recebe uma dose de aproximadamente 

0,8 cGy/MBq de 99Mo. Por esta razão, é importante se estabelecer limites de entidades 

reguladoras sobre a quantidade de 99Mo permitidas em um radiofármaco de 99mTc. 

Esses limites variam entre diferentes países e regiões. Por exemplo, a United States 

Pharmacopeia (2005) restringe o conteúdo de 99Mo a 0,15 kBq de 99Mo por MBq de 
99mTc no momento da administração do paciente, enquanto a European 

Pharmacopoeia (2002) limita a 1,0 kBq de 99Mo por MBq de 99mTc. Para assegurar que 

radiofármacos de 99mTc satisfaçam aos requisitos de pureza, a AIEA recomenda que a 

presença de 99Mo seja verificada em cada eluição. Isto significa, na prática, que o 

ensaio deve ser feito em cada eluato para garantir que, no momento da administração 

ao paciente, o valor de MBT seja inferior ao limite fixado pela farmacopéia adotada. 

Este controle pode evitar doses desnecessárias ao paciente, além da degradação da 

qualidade da imagem e a repetição de exames. Por conseguinte, é extremamente 

importante um controle rigoroso dos níveis de impurezas radionuclídica em 

radiofármacos (IAEA, 2006). 

Para a realização do controle de impureza radionuclídica, um procedimento 

que pode ser aplicado no próprio SMN é o método de atenuação. Nos casos em que o 

radionuclídeo e potenciais contaminantes emitem radiação gama com energias muito 

diferentes, pode ser usada uma técnica de triagem simples. Um exemplo é a 

determinação de 99Mo no eluato de um gerador de 99mTc (FRIER, 2000). 
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Inicialmente, são efetuadas as medidas das atividades do eluato e da radiação 

de fundo, ajustando o activímetro para o canal do 99mTc. Depois o activímetro é 

ajustado para o canal correspondente ao 99Mo. O eluato é colocado em uma 

blindagem de chumbo de 6 mm de espessura, suficiente para atenuar 100% dos 

fótons de 140 keV do 99mTc e bloquear cerca de 50% dos fótons de 740 keV do 99Mo 

(Figura 2.5). Com base nessas medidas, é possível a determinação do valor de MBT 

(FERREIRA et al, 2008; ANDRADE e LIMA, 2008), utilizando a equação 2.1: 

 

MBT = Atividade líquida do 99Mo medida com blindagem x 2            (2.1) 
    Atividade líquida do 99mTc medida sem blindagem 

 

A atividade líquida do 99Mo é multiplicada por 2 devido à atenuação de 50%, 

causada pela blindagem. As atividades de 99mTc e 99Mo podem ser usadas para 

determinação do tempo máximo de uso do eluato. 

 

 
Figura 2.5 - Blindagem de tecnécio para contagem de molibdênio (BENCKE, 2006) 

 

Observa-se que a determinação do teor de 99Mo utilizando a atenuação com 

blindagem de chumbo é um método semi-quantitativo para determinação desse 

contaminante quando comparado ao método analítico por espectrometria gama 

através da avaliação de espectros de radiação. Entretanto, apesar da utilização de 

atenuadores não ser um método preciso, é um método fácil, rápido e satisfatório para 

ser utilizado nos serviços de medicina nuclear, uma vez que a análise por 

espectrometria gama necessita de um investimento maior do serviço em 

equipamentos e técnicos especializados (ANDRADE e LIMA, 2008). 
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2.9 - Espectrometria gama 

 

A espectrometria de raios gama é uma técnica para determinação qualitativa e 

quantitativa de radionuclídeos emissores gama em diversos tipos de amostra. A 

atividade dos radionuclídeos presentes na amostra é proporcional à taxa de contagem 

dos raios gama emitidos. Efeitos que influenciam a detecção de raios gama são: auto-

absorção da amostra, interferência da radiação de fundo, deformação do espectro e 

outros efeitos relacionados à eficiência de detecção. Esta técnica é realizada com 

detectores que possuem a capacidade de diferenciar as energias de emissão gama, 

por exemplo: detectores de cintilação como o iodeto de sódio dopado com tálio - 

NaI(Tl) - e semi-condutores Germânio Hiper puro (HPGe), e utilizando-se módulos 

eletrônicos de amplificação, conversão analógico-digital e análise de altura de pulso, 

sendo então possível discriminar os radionuclídeos presentes na amostra (TAUHATA 

et al, 2003). 

 

2.10 - Detector Cintilador de Iodeto de sódio 

 

Os detectores de NaI(Tl) são comercializados em diferentes diâmetros  e 

espessuras, dependendo de sua aplicação (SAHA, 2006). O NaI é um dos materiais 

mais utilizados, devido a suas características de resposta à radiação, facilidade de 

produção em grandes volumes e da possibilidade de se obter o cristal “dopado” com 

tálio. Além de sua capacidade de produção de luz visível, o NaI(Tl) responde 

linearmente para um grande intervalo de energia para elétrons e raios γ. O iodeto de 

sódio é um material altamente higroscópico, e para evitar sua deterioração pela 

umidade, é encapsulado, normalmente com alumínio (TAUHATA et al, 2003). 

 

2.11 - Calibração dos Detectores 

 

A calibração dos detectores é um procedimento essencial para a identificação e 

quantificação de radionuclídeos em diversos tipos de amostra. 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, geralmente é feita pela análise de radionuclídeos que apresentem 

emissão em uma larga faixa de energia.  

A resolução em energia é a 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. 
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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. 

A calibração em eficiência está relacionada com a energia dos fótons emitidos 

pelos radionuclídeos de interesse e a distância entre a fonte e o detector. A eficiência 

de detecção é inversamente proporcional à energia dos fótons, e depende da 

geometria de medida e do detector utilizado. 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 medida em um valor de atividade presente em uma amostra de 

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

A calibração em eficiência pode ser feita utilizando-se fontes pontuais, 

simulação matemática ou solução-padrão contida em recipiente adequados e 

posicionados na geometria de contagem padronizada (KNOLL, 1989). 
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 - Procedimentos de calibração do sistema de detecção  

 

Neste trabalho foram desenvolvidas geometrias de contagem para identificação 

e quantificação da atividade de 99Mo em eluatos de 99mTc, sendo obtidas curvas de 

eficiência de detecção x energia, através da utilização de um coquetel de 

radionuclídeos. 

A solução padrão foi preparada pelo Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes (LMNRI/IRD) (Anexo II – Formulário de Calibração do coquetel 

de radionuclídeos) contendo 157Co, 137Cs, 54Mn e 65Zn. Para a realização das medições 

desta solução, a mesma foi acondicionada em frasco de eluição do tipo utilizado em 

SMN (Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1 - Frasco de eluição 

 

Para obtenção das curvas de calibração em diferentes geometrias, foram 

executadas medições da solução padrão nas 4 marcações do frasco, posicionando-se 

o frasco em três distâncias distintas em relação ao detector. Para tal foi utilizado um 

suporte de acrílico desenvolvido e confeccionado pelo Setor de Engenharia Mecânica 

do IRD, que possui prateleira posicionável nas distâncias de 10, 15 e 20 cm da base 

da prateleira até o detector, sendo o mesmo fixado no próprio detector (Figura 3.2). 

O sistema de detecção utilizado foi um cristal cintilador de NaI(Tl) 8”x4”, 

instalado no interior da sala blindada do Laboratório de Medidas In Vivo do IRD 

(OLIVEIRA et al, 1989) e conectado aos módulos eletrônicos de amplificação e 

análise, sendo estes acoplados a PC Desktop. Para a aquisição a análise de espectro 

de 1024 canais, utilizou-se o programa Genie 2000 (Canberra), discriminando-se as 

linhas relativas aos fótons emitidos pelos radionuclídeos utilizados na calibração. 
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Figura 3.2 - Suporte em acrílico, mostrando prateleira posicionável para as 3 distâncias. 

 

As várias geometrias escolhidas possibilitam calibrações da instrumentação 

adequando-as aos vários tipos de amostras coletadas. A calibração nas quatro 

marcações do frasco objetivou adequar a medição ao volume de cada amostra, pois 

esta variável depende da disponibilidade de material fornecido pelo radiofarmacêutico 

responsável pela coleta. A escolha da distância entre o frasco e o detector, depende 

da atividade da amostra a ser analisada. 

Esta metodologia de calibração foi validada através da utilização de uma 

solução de molibdato (99MoO
−2
4 ) fornecida pelo IPEN e calibrada pelo LNMRI-IRD 

(Anexo III). 

 

3.2 - Procedimentos para as coletas nos serviços de medicina nuclear (SMN) 

 

As amostras de eluatos foram cedidas voluntariamente por 5 (cinco) SMN do 

Rio de Janeiro, cujos geradores de 99Mo/99mTc apresentavam atividades de 500, 750 e 

1000 mCi. 

As amostras foram coletadas, quando havia rejeito, uma por dia, ao longo da 

semana. Foi indicado um procedimento de registros de informações para que todos os 

dados fossem anotados de forma correta (Anexo IV). Foram selecionados geradores 

de diversas atividades de forma a verificar a possível dependência entre o parâmetro 

MBT, a atividade do gerador, o dia e a hora da eluição. O transporte das amostras dos 

SMN ao LABMIV era realizado na semana seguinte à coleta, em veículo oficial do IRD, 

com o frasco dentro da blindagem de chumbo (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 - Frasco de eluato e blindagem de chumbo (Regis, 2002). 

 

Como um dos objetivos deste trabalho é verificar o valor de MBT no momento 

da eluição, a atividade de 99mTc de cada eluato foi determinada no próprio SMN, sendo 

registrado o dia e hora da eluição.  

 

3.4 - Procedimento para a realização das medidas no LABMIV 

 

A atividade de 99mTc foi determinada com auxílio de um activímetro no próprio 

SMN, e a atividade do 99Mo determinada na Unidade de Contador de Corpo Inteiro do 

LABMIV, sendo assim possível calcular o parâmetro MBT, que serve como base para 

a avaliação da pureza radionuclídica dos eluatos analisados. 

Os eluatos tiveram seus volumes elevados, com solução ácida (ácido nítrico), 

para 4 mL ou 6 mL, dependendo do volume recolhido, utilizando-se a graduação do 

próprio frasco de eluição. Após ajuste do volume, os frascos foram acondicionados em 

sacos plásticos, para evitar possível contaminação, sendo então colocados em um 

recipiente de acrílico apropriado (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4 - Frasco contendo amostra de eluato, acondicionado com saco plástico e 

recipiente de acrílico para medição 
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As amostras foram posicionadas, uma a uma, no suporte de acrílico que possui 

3 distâncias distintas, escolhidas em função da atividade apresentada. Caso a amostra 

apresentasse uma atividade alta de 99mTc, o que acarretaria um valor de tempo morto 

alto, esta seria colocada na prateleira mais distante do detector. Mesmo que a amostra 

esteja na prateleira mais afastada e ainda assim o tempo morto de resposta do 

detector se mantenha alto, os valores de contagens podem ser subestimados.  Ficou 

estabelecido pelo Laboratório que para contagens com um tempo morto acima de 5% 

não se indica a realização da medida. Nesse caso a amostra seria contada no dia 

seguinte, quando a atividade do 99mTc teria decaído pelo menos 4 meias vidas. 

Foram realizadas 5 (cinco) medidas sucessivas de cada amostra, com duração 

de 5 (cinco) minutos, utilizando-se o detector cintilador de NaI (Tl) 8” x 4”. Para a 

determinação da atividade de 99Mo nas amostras de eluatos, foram utilizadas as 

curvas de eficiência obtidas na etapa de calibração. Para os cálculos de média e 

desvio padrão foi utilizado o programa Excel, considerando o fenômeno como 

distribuição normal e nível de confiança de 95%. 

 

3.5 - Metodologia de determinação de atividade de 99Mo e cálculo do MBT 

 

A atividade de 99mTc foi medida no próprio SMN onde os eluatos foram 

coletados, e a atividade do 99Mo foi determinada no LABMIV e reportada para o dia e 

hora da contagem do eluato no SMN. Desta forma, foi determinada a proporção de 
99Mo/99mTc (MBT) no ato da eluição. 

A partir da atividade de 99Mo determinada no eluato, calculou-se a atividade 

para o momento da eluição utilizando a fórmula de correção de decaimento da 

atividade: 

 

A0 = A/e
-λt          (3.1) 

 
Onde : 

A0= atividade no momento da eluição 

A= atividade determinada na UCCI 

λ = constante de decaimento do 99Mo (0,693/66h) 

t = tempo decorrido entre o momento da eluição e a medição do eluato na UCCI 
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Conhecendo as atividades de 99mTc e 99Mo no eluato no momento da eluição, 

calcula-se o parâmetro MBT utilizado como limite de pureza radionuclídica: 

 

)(
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99
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CiA
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m

µ
=              (3.2) 

 

Além do cálculo da atividade de 99Mo no momento da eluição e do MBT, foram 

construídos gráficos MBT x tempo (min) para eluatos que apresentaram resultados 

próximos ao limite de pureza radionuclídica, objetivando verificar o tempo máximo de 

utilização dos respectivos eluatos de forma que não excedessem os referidos limites. 

Para tal, foi utilizada a fórmula de decaimento do 99mTc e do 99Mo para calcular o MBT 

em até 6 horas, com intervalo de 30 minutos cada. Tendo o 99mTc meia vida de 6 horas 

e o 99Mo de 66 horas, observa-se a mudança na razão entre suas atividades e, 

consequentemente, o aumento da proporção de 99Mo em relação ao 99mTc. É possível, 

assim, determinar o tempo máximo em que o eluato ainda possa ser administrado ao 

paciente, sem que ultrapasse o limite recomendado. Ressalta-se ainda que o limite de 

MBT refere-se ao momento em que o radiofármaco estiver sendo administrado ao 

paciente. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 - Calibração do sistema de detecção para determinação de 99Mo 

 

Inicialmente foram obtidas as curvas de calibração do sistema de deteção 

NaI(Tl) 8” x 4” com uma solução padrão contendo coquetel de radionuclídeos (
57
Co, 

137
Cs, 

54
Mn e 

65
Zn) fornecida pelo LNMRI/IRD. As tabelas 4.1 e 4.2 apresentam os 

valores de eficiências de detecção nas geometrias empregadas. A Figura 4.1 

apresenta as curvas sobrepostas. 

 

Tabela 4.1 - Resultados da calibração do sistema de detecção usando frasco com 4 mL 
de solução padrão de 57Co, 137Cs, 54Mn e 65Zn em três diferentes distâncias entre o 
detector e o suporte de acrílico 

Radionuclídeo 
Energia 

(keV) 

Eficiência (cps/dps) 

10 cm 15 cm 20 cm 

57Co 105.5 0,1317 ± 0,0012 0,0742 ± 0,0011 0,0440 ± 0,0006 

137Cs 661.6 0,0695 ± 0,0007 0,0410 ± 0,0004 0,0259 ± 0,0002 

54Mn 813.0 0,0671 ± 0,0014 0,0389 ± 0,0008 0,0244 ± 0,0004 

65Zn 1115.5 0,0549 ± 0,0011 0,0317 ± 0,0007 0,0201 ± 0,0005 

 

 

Tabela 4.2 - Resultados da calibração do sistema de detecção usando frasco com 6 mL 
de solução padrão de 57Co, 137Cs, 54Mn e 65Zn em três diferentes distâncias entre o 
detector e o suporte de acrílico 

Radionuclídeo 
Energia 

(keV) 

Eficiência (cps/dps) 

10 cm 15 cm 20 cm 

57Co 105.5 0,1329 ± 0,0012 0,0742 ± 0,0005 0,0426 ± 0,0036 

137Cs 661.6 0,0700 ± 0,0007 0,0404 ± 0,0004  0,0254 ± 0,0004 

54Mn 813.0 0,0675 ± 0,0012 0,0386 ± 0,0007  0,0242 ± 0,0005 

65Zn 1115.5 0,0548 ± 0,0012 0,0318 ± 0,0007 0,0200 ± 0,0004 

 

Estes resultados mostram a dependência entre a eficiência de detecção em 

função da distância do detector ao suporte do frasco. 
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Figura 4.1 - Curvas de calibração do detector NaI(Tl) 8”x4” obtidas nos volumes 4 e 6 mL, 

nas distâncias de 10, 15 e 20 cm 

 

Considerando a incerteza associada aos valores de eficiência, observa-se que, 

nas três distâncias, os volumes de 4 e 6 mL apresentaram valores praticamente 

idênticos, indicando que a diferença de volume tem pouca influência na variação da 

eficiência nesta geometria. Entretanto a variação da distância entre o detector e o 

suporte de acrílico revelou-se como o parâmetro de maior contribuição para a 

eficiência, sendo maior a eficiência quanto menor a distância. 

A disponibilidade de calibração em diferentes geometrias permite determinar a 

atividade de 99Mo nas amostras de eluato em função do volume fornecido, conforme 

descrito no item 3 do capítulo de Materiais e Métodos. Além disto, foi possível evitar a 

ocorrência de tempo morto de resposta do detector acima de 5% no caso de amostras 

que apresentaram atividades elevadas. 

 

4.2 - Cálculo da atividade mínima detectável (AMD) 

 

A atividade mínima detectável (AMD) foi determinada em função do tempo de 

medição e da geometria de contagem da amostra. Os valores da AMD para as seis 

geometrias (distâncias de 10, 15 e 20 cm e volumes de 4 e 6) para os tempos 5 e 10 

minutos são apresentados na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 - AMD para as geometrias 4 e 6 mL nas distâncias de 10, 15 e 20 cm. 

Distância 

(cm) 

Tempo 

(min) 

Volume 4 Volume 6 

AMD (Bq) AMD (nCi) AMD (Bq) AMD (nCi) 

10 
5 39 1,05 39 1,05 

10 27 0,73 28 0,76 

15 
5 65 1,76 63 1,70 

10 44 1,19 45 1,22 

20 
5 111 3,00 110 2,97 

10 75 2,03 77 2,08 

 

Para as diferentes geometrias nos volumes de 4 e 6 mL observa-se que os 

resultados são semelhantes. Isto se deve à pequena variação de volume em relação 

às demais condições da sala do Contador de Corpo Inteiro, de forma que o valor do 

AMD se apresenta equivalente. 

 

4.3 - Validação da metodologia  

 

Foram  realizadas medidas com uma solução-padrão de 99Mo com atividade  

de (13633 ± 668) Bq, ajustada ao volume de 4 mL no frasco de eluição. As medições, 

em três distâncias diferentes, mostram valores consistentes como o esperado. Os 

resultados obtidos são apresentados na Tabela 4.4. Este procedimento teve com 

objetivo a validação da metodologia de medição dos eluatos. 

 

Tabela 4.4 - Atividades de 99Mo calculadas para 4 mL de solução padrão, utilizando as 

três curvas de eficiência. 

Distância entre o detector 

e o suporte (cm) 
Curva de eficiência 

aAtividade de 99Mo 

calculada (Bq) 

10 bEff = 0,138e-0,0009En 14200 ± 696 

15 Eff = 0,0783e-0,0008En 13276 ± 651 

20 Eff = 0,0464e-0,0008En 14006 ± 686 
aValor de referência da solução padrão de 99Mo = 13633 ± 668 Bq 
bEff expressa em cps/dps 

 

Uma vez validada a metodologia nas geometrias que utilizam o volume de 

4 mL a mesma pode ser aplicada para as demais geometrias. O sistema de detecção 
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se apresenta adequado para tal método e possui sensibilidade suficiente para 

identificar e quantificar 99Mo em níveis necessários e suficientes para o cálculo do 

parâmetro MBT. Esta metodologia pode ser usada também para analisar outros 

radionuclídeos emissores de fótons na faixa de energia 100-1100 keV em amostras de 

pequeno volume. 

 

4.4 - Coleta e análise das amostras 

 

Foram coletadas 178 amostras de eluatos provenientes de geradores de 
99Mo/99mTc de 500, 750 e 1000 mCi, utilizados em 5 SMN localizados na cidade do Rio 

de Janeiro. Deste total, foram realizadas 174 análises, devido a dados insuficientes em 

4 amostras. As análises identificaram 27 amostras com atividade de 99Mo abaixo da 

atividade mínima detectável. As demais 147 amostras apresentaram resultados de 
99Mo acima da AMD do sistema utilizado para as análises. 

A Tabela 4.5 detalha a seleção das amostras coletadas e analisadas. A Figura 

4.2 apresenta o espectro de uma amostra de eluato com presença de 99Mo. Utilizando 

os eixos contagens x energias é possível verificar os picos de 99mTc e 99Mo. 

 

Tabela 4.5 - Amostras coletadas e analisadas 

Amostras Nº de amostras 

Coletadas 

Analisadas 

Atividade < AMD 

Descartadas 

178 

147 

27 

4 
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Figura 4.2 - Espectro de amostra de eluato contendo impureza de 99Mo 

 

A Tabela 4.6 apresenta os resultados das análises expressos por faixas, de 

MBT, calculados para 147 amostras de eluatos. Observa-se que 82,6% das amostras 

apresentaram atividade 99Mo acima da AMD. 

 

Tabela 4.6 - Valores de MBT no momento da eluição das amostras coletadas. 

Eluatos 
MBT 

(µCi de 99Mo / mCi de 99mTc) 

108 

16 

12 

6 

2 

1 

1 

1 

< 0,010 

0,011 - 0,020 

0,021 – 0,040 

0,041 – 0,060 

0,060 – 0,100 

0,144 

0,166 

0,245 
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A maioria das amostras apresentou valores de MBT abaixo do limite de 

0,15 µCi/mCi, ou seja, apenas 2 das 147 amostras ultrapassaram o limite sugerido 

pela AIEA. Em uma amostra, o valor do MBT de 0,144 foi muito próximo ao limite. 

A Figura 4.3 apresenta o gráfico da distribuição do número de amostras de 

eluatos dos geradores com atividades de 500, 750 e 1000 mCi e das cinco amostras 

que apresentaram os valores mais elevados de MBT. 
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Figura 4.3 - Distribuição do número de eluatos coletados em função da atividade do 

gerador 

 

Considerando o número de amostras de eluatos analisadas e as atividades 

detectadas, não é possível afirmar que exista uma relação entre a atividade do 

gerador e os valores de MBT observados. 

Com base nas atividades no momento da eluição foi possível determinar o 

tempo de validade do eluato. Este corresponde ao tempo, a partir do momento da 

eluição, em que o eluato pode ainda ser utilizado sem que o valor de MBT supere os 

limites recomendados pela AIEA. 

Baseando-se no procedimento relatado pelos SMN sobre a utilização dos 

eluatos no tempo máximo de 6 horas, calculou-se a variação do valor de MBT durante 

este tempo seguido à eluição.  

A Figura 4.4 apresenta as curvas de decaimento do 99mTc e do 99Mo, durante 

um período de 6 horas, para uma amostra com presença de 99Mo. Observa-se que a 

atividade do 99mMo permanece pouco alterada, devido à sua meia-vida de 66 horas, 

enquanto que a atividade do 99mTc decresce mais rapidamente e, desta forma, os 

valores de MBT se alteram ao longo das horas seguintes à eluição. 
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Figura 4.4 - Decaimento do 99Mo e 99mTc até 6 horas, em intervalos de 0,5 hora 

 

A Tabela 4.7 apresenta os valores de MBT para os eluatos com valores 

próximos ao limite de 0,15 µCi/mCi (0,15 kBq/MBq) no momento da eluição e os 

tempos máximos de uso após a eluição. Para os demais eluatos as curvas de 

decaimento indicaram possibilidade de uso dos mesmos por um período superior às 6 

horas. 

 

Tabela 4.7 - Tempo máximo de uso após a eluição, para valores de MBT próximos ao 

limite 

Amostra MBT Tempo máximo de uso 
(horas) 

1 0,080 5,5 

2 0,085 5,0 

3 0,144 0,5 

 

Estes resultados indicam a necessidade de se realizar as medições de 99Mo de 

forma rotineira nos SMN pois, mesmo que se observe valores abaixo do limite de MBT 

no momento da eluição, o uso do eluato poderá estar restrito a um tempo menor que 6 

horas, admitindo ser este o normalmente praticado pelos SMN. Lembrando que o 

eluato é utilizado na preparação de radiofármacos específicos para cada exame, e 
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administrado em vários pacientes por dia. Além disso, o gerador pode ser eluído mais 

de uma vez ao dia. 

A Figura 4.5 apresenta uma planilha de fácil utilização destinada ao uso no 

próprio serviço de medicina nuclear. Nesta, o técnico responsável pela eluição 

registraria os valores da atividade de 99mTc e os valores de atividade do 99Mo, na hora 

da eluição. A partir da planilha contendo as formulas de decaimento dos dois 

radionuclídeos e da fórmula para os cálculos dos valores de MBT, ao longo de um 

período determinado, seria possível verificar o tempo máximo de utilização do eluato. 

 

 

 

 

 

 

               
Figura 4.5 - Planilha destinada ao cálculo de valores de MBT ao longo do um período de 

6 horas 

 

No tempo 0 serão colocados os valores da atividade calculada no activímetro 

no ato da eluição, respeitando as unidades pra 99Mo – µCi e para 99mTc – mCi. As 

demais atividades serão corrigidas pelas fórmulas já adicionadas a planilha, onde a 

variável será o tempo, sendo então calculado com intervalo de 30 min. até 6 horas. 

Este procedimento de medição da atividade de 99Mo requer, para alguns 

activímetros, a utilização de um recipiente de chumbo que serve como blindagem dos 

Atividade de 99Mo no 
momento da eluição 

Atividade de 99mTc no 
momento da eluição 

Razão entre 99Mo/99mTc 
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fótons de 140 keV emitidos pelo 99mTc. No presente trabalho foi verificado que alguns 

serviços não dispunham de tal recipiente. Ressalta-se ainda que existem, disponíveis 

no mercado, equipamentos destinados a medições de atividade de ambos os 

radionuclídeos automaticamente. 
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5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

• Os valores obtidos nas curvas de eficiência indicaram que a diferença de 

volume tem pouca influência na variação da eficiência nas geometrias 

estudadas, entretanto a variação da distância entre o detector e o suporte de 

acrílico se apresenta como o parâmetro de maior contribuição para a diferença 

nos valores de eficiência observados; 

 

• Os valores de atividade mínima detetável (AMD) determinados, para as 

geometrias nos volumes de 4 e 6 mL, se apresentaram equivalentes devido à 

pequena variação de volume em relação às demais condições da sala do 

Contador de Corpo Inteiro; 

 

• A validação da metodologia de medição dos eluatos, utilizando uma solução-

padrão de 99Mo, apresentou valores consistentes com o esperado para as 

diferentes geometrias avaliadas; 

 

• O sistema de detecção se apresentou adequado para identificar e quantificar 
99Mo em níveis necessários e suficientes ao cálculo do parâmetro MBT; 

 

• A metodologia de medição de atividade desenvolvida no presente estudo pode 

ser usada para analisar radionuclídeos emissores de fótons, na faixa de 

energia 100-1100 keV, em amostras de pequeno volume; 

 

• Do total de amostras de eluatos analisadas, 82,6 % apresentaram atividade de 
99Mo acima da AMD da técnica; 

 

• Verificou-se que apenas 2 das 147 amostras analisadas ultrapassaram o limite 

de MBT sugerido pela AIEA, indicando a boa qualidade dos geradores 

avaliados; 

 

• Não é possível afirmar, baseado nos resultados obtidos neste estudo, que 

exista uma relação entre a atividade do gerador e os valores de MBT 

observados; 
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• Admitindo-se um tempo máximo de uso do eluato de 6 horas, verificou-se que 

3 amostras, que apresentaram valores abaixo, porém próximo do limite de 

MBT, não estariam adequadas para uso em um período inferior a 6 horas; 

 

• Recomenda-se a realização das medições de 99Mo de forma rotineira nos SMN 

pois, mesmo que se observe valores abaixo do limite de MBT no momento da 

eluição, o uso do eluato poderá estar restrito a um tempo menor que 6 horas; 

 

• O presente estudo sugere a utilização de uma planilha de cálculo pelo próprio 

serviço de medicina nuclear, a fim de se determinar o tempo máximo de uso 

dos eluatos. 
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Atividades 99Mo (µCi) e 99mTc (mCi) e Cálculo MBT
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SMN 1
Atividade na eluição

MBT
99Mo - µCi 99mTc - mCi

001 524,491 4,27 0,008
002 332,604 1,79 0,005
003 196,684 0,76 0,004
004 159,906 0,79 0,005
005 551,675 4,28 0,008
006 348,595 2,82 0,008
007 141,517 0,88 0,006
008 212,675 1,32 0,006
009 529,288 5,53 0,010
010 268,642 2,13 0,008
011 239,859 1,75 0,007
012 204,679 1,97 0,010
013 465,326 16,50 0,035
014 179,095 6,32 0,035
015 180,694 6,62 0,037
016 107,777 1,46 0,014
017 526,090 9,21 0,017
018 323,010 5,55 0,017
019 175,896 2,26 0,013
020 45,413 0,47 0,010
021 495,708 13,94 0,028
022 318,213 3,92 0,012
023 196,684 1,55 0,008
024 199,882 1,26 0,006
025 5,153 495,71 0,010
026 3,652 399,76 0,009
027 2,786 382,17 0,007
028 0,454 80,59 0,006
029 0,333 98,54 0,003
030 1,712 546,88 0,003
031 5,692 727,57 0,008
032 4,304 590,05 0,007
033 2,224 372,58 0,006
034 0,016 44976,49 0,000
035 1,538 957,84 0,002
036 6,326 809,12 0,008
037 5,989 636,43 0,009
038 0,486 121,05 0,004
039 3,675 751,56 0,005
040 7,708 610,84 0,013
041 2,417 268,64 0,009
042 1,080 90,03 0,012
043 1,887 313,42 0,006
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SMN 2
Atividade na eluição

MBT
99Mo - µCi 99mTc - mCi

001 0,253 31,34 0,008
002 0,148 28,81 0,005
003 0,139 24,63 0,006
004 0,357 119,45 0,003
005 0,133 42,11 0,003
006 0,251 89,87 0,003
007 0,184 43,17 0,004
008 0,123 15,99 0,008
009 0,204 100,74 0,002
010 1,156 158,31 0,007
011 0,075 83,95 0,001
012 0,233 35,36 0,007
013 0,182 92,27 0,002
014 0,127 38,70 0,003
015 0,241 34,25 0,007
016 0,145 40,89 0,004

37



SMN 3
Atividade na eluição

MBT
99Mo - µCi 99mTc - mCi

001 0,004 20,58 0,000
002 0,035 3,22 0,011
003 0,654 110,54 0,006
004 0,304 80,70 0,004
005 0,248 92,56 0,003
006 0,083 14,26 0,006
007 0,032 1,38 0,024
008 0,052 21,09 0,002
009 0,060 14,89 0,004
010 1,546 726,35 0,002
011 0,003 19,57 0,000
012 0,015 5,03 0,003
013 0,177 451,30 0,000
014 0,129 106,46 0,001
015 0,118 10,56 0,011
016 0,060 157,41 0,000
017 0,006 17,31 0,000
018 0,007 15,27 0,000
019 1,769 146,07 0,012
020 0,218 22,46 0,010
021 0,198 29,13 0,007
022 0,076 5,90 0,013
023 0,010 12,48 0,001
024 0,267 11,96 0,022
025 8,671 839,65 0,010
026 1,981 608,54 0,003
027 0,034 10,65 0,003
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SMN 4
Atividade na eluição

MBT
99Mo - µCi 99mTc - mCi

001 3,086 314,37 0,010
002 2,157 310,29 0,007
003 0,252 288,72 0,001
004 0,004 15,53 0,000
005 0,006 5,57 0,001
006 0,040 69,73 0,001
007 0,101 75,57 0,001
008 0,030 133,54 0,000
009 0,395 558,85 0,001
010 0,138 266,64 0,001
011 0,029 57,57 0,000
012 0,009 25,99 0,000
013 0,017 1782,15 0,000
014 0,363 136,41 0,003
015 0,310 91,52 0,003
016 0,211 53,16 0,004
017 1,142 769,96 0,001
018 0,127 71,43 0,002
019 0,149 16,54 0,009
020 0,034 1227,33 0,000
021 0,159 3018,55 0,000
022 0,189 60,20 0,003
023 2,620 47,90 0,055
024 1,500 31,90 0,047
025 1,370 65,40 0,021
026 0,550 33,76 0,016
027 0,016 1,29 0,012
028 2,560 30,07 0,085
029 0,218 1,31 0,166
030 0,103 0,42 0,245
031 0,008 451,67 0,000
032 0,156 13,70 0,011
033 0,047 102,09 0,000
034 0,000 6,57 0,000
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SMN 5
Atividade na eluição

MBT
99Mo - µCi 99mTc - mCi

001 2,625 939,03 0,003
002 1,510 358,51 0,004
003 1,371 550,30 0,002
004 0,556 180,78 0,003
005 0,017 12,46 0,001
006 2,560 325,36 0,008
007 0,103 128,72 0,001
008 0,169 4,09 0,041
009 45,400 934,29 0,049
010 46,277 321,87 0,144
011 26,239 571,10 0,046
012 11,943 302,35 0,040
013 11,457 331,30 0,035
014 18,506 230,62 0,080
015 10,824 321,70 0,034
016 0,561 33,57 0,017
017 3,957 190,27 0,021
018 3,291 137,82 0,024
019 0,436 112,43 0,004
020 0,736 84,93 0,009
021 0,052 5,24 0,010
022 4,613 894,09 0,005
023 5,268 373,16 0,014
024 3,639 606,95 0,006
025 1,104 233,17 0,005
026 1,474 26,57 0,055
027 1,384 269,94 0,005
028 0,017 8,63 0,002
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Radioisótopo Pai: Molibdênio 99 (99Mo) Meia vida Física: 66 h
Radioisótopo filho: Tecnécio-99m (99mTc) Meia vida Física 6:02 h

RADIOISÓTOPOS PRIMÁRIOS (RI)

Diagnóstico IPIPEENNTTEECC-- 99m99mTTcc –– 9999mmTTcc 99mTc

DCB Pertecnetato de Sódio (99mTc)

Abreviatura IPENTEC - 99mTc (Gerador  de Tecnécio) Sigla utilizada em processo: IPENTEC

Nome Comercial IPENTEC- 99mTc

Laboratório IPEN-CNEN/SP

Classificação Radiofármaco

Recomendações Reservado a uso hospitalar

INFORMAÇÕES DO RADIOFÁRMACO

Características:

Apresentação: Gerador de tecnécio.
O  gerador  contém  uma  coluna  com  alumina,  com  passagem  de 
molibdênio (99Mo), que por decaimento radioativo, é transformado em 
tecnécio 99m.  Obtido sob a  forma de pertecnetato de  sódio,  estéril 
e
apirogênico, por eluição da coluna.

Técnica: Cromatografia de adsorção
Suporte: Coluna com Alumina (Al2O3),
Eluente: Solução de NaCl 0,9%
Eluido: Solução de pertecnetato de sódio, estéril e 

apirogênica (Na99mTcO4)
Os frascos para eluição estéreis e apirogênicos fazem parte do 
conjunto do gerador

Características organolépticas: Solução límpida e incolor

Volume da eluição: 6 mL

Eliminação do gerador: Deve retornar ao fabricante

Concentração Radioativa: CONCENTRAÇÃO (ATIVIDADE/mL)

mCi 41,66 83,33 109 166,66 208,33 250 333,33

GBq 1,54 3,08 4,06 6,17 7,71 9,25 12,33

Massa Molar
Mol/mL

-111,39 x 10 -112,78 x 10 -114,16 x 10 -115,55 x 10 -116,94 x 10 -118,33 x 10 1,11 x 10-10

ATIVIDADE DOS GERADORES
mCi 250 500 750 1000 1250 1500 2000

GBq 9,25 18,50 27,75 37,00 46,25 55,50 74,00
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Atividade específica:

Atividade específica por mL do eluído (g)

AE (g)mCi 5,26E-09 5,26E-09 5,26E-09 5,26E-09 5,26E-09 5,26E-09 5,26E-09

AE (g)GBq 1,95E-17 1,95E-17 1,95E-17 1,95E-17 1,95E-17 1,95E-17 1,95E-17

Pureza Radioquímica: ≥ 95 % em  99mTcO4

Pureza Radionuclídica: μCi de 99Mo  por  mCi de 99mTc : ≤ 0,15

Pureza Química: Eluído: Al  ≤ 10 ppm

pH: 4,5 –7,5

Armazenamento: Temperatura ambiente (≤ 30 °C)

Estabilidade/Validade: 15 dias após a data de calibração

Disponibilidade: Produto fornecido: 6ª feira calibração: 2ª Feira

Pedidos com outras datas de calibração, sob consulta

Uso: Cintilografia da glândula tireóide, glândulas salivares, 

marcação de reagentes liofilizados para  radiodiagnóstico.
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ANEXO II

Formulário de requisição de fontes radioativas - LNMRI
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ANEXO III

Certificado de calibração do 99Mo
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ANEXO IV

Procedimento de registro de informações
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INFORMAÇÕES NA ETIQUETA

Data da eluição:
Hora da eluição:
Atividade do rejeito:
Data:                Hora:
(   ) 1ª (   ) 2ª semana
(   ) 1ª (   ) 2ª Eluição

Dados da eluição
(para cálculos de 
atividade)

Dados da medida do 
rejeito

Preciso saber dos dados tanto da eluição, quanto os do dia da separação 
do rejeito, pois preciso calcular a atividade de molibdênio no ato da injeção 
no paciente.

Obrigada.

Qualquer dúvida, podem me ligar.

Bianca 
xxxx-xxxx
bsribeiro@ird.gov.br
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-----Mensagem original----- 
De: em.hpj.0.15c613.73d095da@editorialmanager.com 
[mailto:em.hpj.0.15c613.73d095da@editorialmanager.com]Em nome de Health 
Physics Journal 
Enviada em: sexta-feira, 18 de setembro de 2009 09:13 
Para: adantas@ird.gov.br 
Assunto: HPJ Decision 

RE:  HPJ-D-09-00108R1, entitled "OPTIMIZATION OF 99Mo MEASUREMENT IN 
99mTc 
ELUATE SAMPLES USING A SCINTILLATION DETECTION SYSTEM" 

Dear Dr. Dantas, 

I am pleased to inform you that your work has now been accepted for 
publication in the Health Physics Journal.  All manuscript materials will be 
forwarded to the production staff for placement in an upcoming issue.  We 
will send you your page proofs for review as soon as they are ready.  When 
you receive these proofs, please return them promptly and limit your changes 
to MINOR EDITORIAL CORRECTIONS or TYPESETTING CORRECTIONS. 

*Please note--the editorial staff is always looking for good photographs 
that we could use on the cover of Health Physics.  The photos do not have to 
be a part of your manuscript if they pertain to it. We encourage you to 
submit photos, along with your manuscripts, that we can use on the cover to 
introduce your manuscript. Color or black and white can be used. If you have 
any questions about what might be an appropriate photo, contact the Managing 
Editor, Ms. Amy Gudelski at: gudelski@burkinc.com 

Thank you for submitting your interesting and important work to the journal. 

http://hpj.edmgr.com/ 

With Kind Regards, 
Deanna Baker 
Editorial Assistant 
Health Physics Journal

http://hpj.edmgr.com/
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Propagação de incertezas
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PROPAGAÇÃO DE INCERTEZAS

Se as incertezas associadas aos fatores de uma expressão matemática são simétricos 
em relação a zero pode-se, então, estimar a incerteza associada ao resultado final propagando-
se as incertezas individuais de cada fator.

Se x, y, z, ... são contagens determinadas diretamente ou variáveis para as quais se 
conhece σx ,  σy e  σz , então, o desvio padrão para uma determinada quantidade u, derivada 
destas contagens, pode ser calculada a partir da seguinte expressão:

onde u = u(x,y,z) representa o valor derivado. 

A equação 1, conhecida geralmente como a fórmula para propagação de incertezas, é aplicável 
à maioria das situações relacionadas a análises radiométricas. As variáveis x, y e z devem ser 
independentes, de forma a evitar a incertezas de correlação. O uso da equação 1 pode ser 
ilustrada pela aplicação nos seguintes casos:

1) Soma ou diferença

u = x + you u = x - y

Aplicando-se a equação 1 tem-se:
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2) Multiplicação ou divisão por uma constante

u = A x    ou   v = x / B

Aplicando-se a equação 1 tem-se:

3) Multiplicação ou divisão

dividindo-se a equação acima por  

tem-se:

B = 
x
v
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da mesma forma, se: 

neste caso,

dividindo-se a equação acima por: 

tem-se :
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