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Abstract. The work aims to optimize and improve the efficiency of the internal 
monitoring technique developed at Centro Regional de Ciências Nucleares do 
Nordeste for 18F in form of 18FDG radiopharmaceuticals. It was performed two 

assays for the methodology developed. The first was performed in a makeshift 
room, while the second was performed in a room with walls reinforced with 
concrete. The detection system was a NaI (Tl) 3"x 3" scintillation detector, 
coupled with the software Genie 2000. In order to obtain the calibration factor, a 
brain phantom containing 22Na liquid source was measured. The interpretation 
of the bioassay data was performed using the biokinetic models provided by the 
ICRP 53 and edited by software AIDE-version 6, which gives the fraction of 
activity retained in the organs as a function of time. The sensitivities of 

detection were similar, resulting in a minimum detectable dose below 1 mSv, as 
recommended by the IAEA. 

 

 

1 Introdução 
 

O aumento contínuo na demanda de 18FDG tem como consequência o crescimento da 

produção deste radiofármaco e assim o aumento do número de indivíduos 

ocupacionalmente expostos (IOE) ao 18F na forma de 18FDG, gerando maiores riscos 

de incorporação acidental deste radionuclídeo. Esta incorporação acidental pode 

ocorrer por meio da inalação, ingestão ou absorção do material radioativo através da 

pele [1]. De fato, em trabalho publicado em 2000, Eschner e colaboradores relatam 

casos de IOE cujos resultados para medidas de incorporação resultaram em valores 
acima do limite de detecção do sistema de medição utilizado, embora, em apenas 4 

casos, este valor tenha chegado a 1500 Bq [2]. 
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Há dois métodos para avaliação da atividade de radionuclídeos incorporada por um 

indivíduo: por meio de medições in vivo e/ou in vitro. A bioanálise in vitro é um 

método indireto, que avalia a incorporação de radionuclídeos por meio da análise de 

amostras biológicas, como por exemplo, urina e fezes.  A bioanálise in vivo trata-se de 

um método direto utilizado para quantificar e qualificar os radionuclídeos presentes 

em órgãos ou tecidos do corpo humano no momento da medição. Inicialmente, o 

método empregado no CRCN-NE foi a monitoração in vivo e, posteriormente será 

estabelecido o método in vitro. Neste trabalho foi comparada a eficiência de dois 
ensaios realizados neste Centro. O primeiro foi executado em uma sala improvisada 

do setor médico do CRCN-NE, enquanto o segundo foi executado em uma sala 

própria de Dosimetria Interna com paredes blindadas por concreto e um suporte 

portátil para o posicionamento do detector.  

 

2 Metodologia 
 
O sistema de detecção utilizado foi o detector NaI(Tl) 3”x 3”, acoplado ao software 

Genie 2000. Foram obtidos os fatores de calibração utilizando o fantoma de cérebro 

inserido no crânio de resina, a atividade mínima detectável (AMD) pelo sistema por 

meio das medições de indivíduos não expostos e, consequentemente, a dose efetiva 

mínima detectável (DEMD), que avalia a sensibilidade de detecção da técnica 

desenvolvida. Esses parâmetros foram obtidos inicialmente em uma sala improvisada 

(Figura 1) e, posteriormente, em outra com paredes blindadas por concreto, própria 

para instalação do Laboratório de Dosimetria Interna (Figura 2). Após as medições, as 

DEMD obtidas por ambas as técnicas foram comparadas entre si, em seguida, 

comparadas ao limite mínimo de detecção recomendado pela AIEA, de 1 mSv  [3].  

 
Figura 1. Sala do setor médico do CRCN-NE 



 
Figura 2. Sala de Dosimetria Interna do CRCN-NE 

 

2.1 Procedimentos de calibração 

Preparo do fantoma físico antropomórfico de cérebro contaminado 
 

Para a calibração in vivo estabelecida no CRCN-NE/CNEN, um fantoma de cérebro 

consistindo em um material de látex contendo 23,1 kBq de solução padrão líquida de 
22Na foi preparado e inserido em um crânio artificial de resina, simulando um 

indivíduo contaminado. A geometria de crânio foi escolhida devido à alta absorção de 
18FDG pelo cérebro. A fonte de 22Na, utilizada por ser um emissora de pósitron com 

consequente geração de fótons de 511 keV por aniquilação e devido ao seu maior 

tempo de meia-vida em relação ao 18F, tem sua atividade equivalente convertida por 

meio das intensidades de emissão gama de ambos os radionuclídeos, de acordo com a 

equação 1. 

 
18FEq = 

22
NaAct x ( γ 

22Na / γ 
18F ) .                                    (1) 

 

Onde: 
18FEq = Atividade equivalente de 18F em relação a atividade de 22Na; 
22NaAct.= Atividade da fonte padrão de 22Na; 

γ 
22Na e γ 

18F são as intensidades da radiação gama do 22Na e 18F, na energia de 511 

keV. 

 

Medições efetuadas e interpretação dos dados de bioanálise 
 

Foram realizadas cinco medições sucessivas de cinco minutos cada com o fantoma de 

crânio. Este procedimento foi repetido na ausência de fontes para medição da radiação 

de fundo (background). O fator de calibração foi obtido por meio da razão entre a 

taxa de contagem líquida (média das leituras do fantoma subtraída da média da leitura 

do BG) e a atividade certificada, corrigida para o momento da medição. As 

interpretações dos dados de bioanálise foram realizadas editando-se os dados dos 

modelos biocinéticos disponibilizados pela ICRP 53 [4] utilizando o software AIDE-



versão 6 [5].  Este software permite a obtenção das frações de atividades retidas ou 

excretadas de compartimentos/órgãos em um determinado tempo t após a 

incorporação. Em seguida, determinou-se o valor da AMD que, posteriormente, foi 

utilizado para o cálculo da DEMD para ambas as técnicas executadas. 

 

3 Resultados 
 
A tabela 1 apresenta a comparação entre os resultados obtidos para as medições 

realizadas em sala improvisada (ensaio 1) e para as medições realizadas em sala 

blindada por concreto (ensaio 2). Nesta tabela, são mostrados os seguintes 

parâmetros: fator de calibração, medida de background (BG), AMD e DEMD. 

 
Tabela 1. Resultados da calibração das medidas da técnica in vivo 

 

Ensaio Fator de Calibração (cpm/Bq) BGa (cpm) AMDb (Bq) DEMDc (mSv) 

1 1,31 1648,6 36,75 7,6 x10-5 

2 1,07 2366,3 53,67 11,1 x 10-5 
              (a) Background 
              (b) Atividade mínima detectável 
             (c) Dose efetiva mínima detectável 

 

Embora não se note o aumento da sensibilidade de detecção do novo ensaio realizado 

na sala própria blindada por concreto que será utilizada para a instalação do 

Laboratório de Dosimetria Interna do CRCN-NE, a DEMD de ambas as técnicas 

executadas apresentaram-se na mesma ordem de grandeza, 10-4 mSv. No entanto, 

observa-se que as técnicas in vivo desenvolvidas no CRCN-NE/CNEN são adequadas 

para a avaliação da incorporação de 18F na forma de 18FDG, uma vez que possuem 

sensibilidade suficiente para detectar doses abaixo do nível de registro de 1 mSv, 

conforme recomendado pela AIEA [4]. De um modo conservativo, estas doses foram 
estimadas para medidas in vivo executadas 0,1 dia após a ocorrência de incorporação 

via ingestão, pois é o período de maior fração de retenção de atividade no cérebro 

para incorporação de 18F na forma de 18FDG. 

4 Conclusões 
 

Este estudo demonstrou que resultados para determinação da contaminação interna 

devido à suspeita incorporação de 18F na forma de 18FDG foram semelhantes nos dois 

ensaios realizados no CRCN-NE. Em ambos os casos foi possivel detectar doses 

abaixo do nível de registro (1 mSv). Ao contrário do que era esperado, a instalação do 

aparato de medição em uma sala com paredes blindadas por concreto não aumentou 

significativamente a sensibilidade de detecção. Medições adicionando-se blindagens 

às parades da sala serão realizadas a fim de aprimorar a sensibilidade da metodologia 

de monitoração interna in vivo no novo Laboratório de Dosimetria Interna do CRCN-

NE.   
 

 



Agradecimentos 
Os autores agradecem ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) em 

Metrologia das Radiações em Medicina. Cássio Miri Oliveira agradece à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES pela bolsa 

de Doutorado. 

 

Referências 
1. Delacroix, D., Guerre, J. P., Leblanc, P., Hickman, C. Radionuclide and Radiation 
Protection Data Handbook, Nuclear Technology Publishing, Oxford (1998) 
2. Eschner, W.; Vogg, R.; Brawnlinch, I.; Mack, C.; Wagner, R.; Schicha, H. Radiation Protect 
Dosimetry, vol 89, n 3-4, pag 211-213, 2000. 
3. International Atomic Energy Agency (IAEA). Occupational Radiation Protection. Safety 
Guide N°. RS-G-1.1, (1999) 
4. International Commission on Radiological Protection. ICRP, Publication 53. Radiation Dose 

to Patients from Radiopharmaceuticals, (1987) 
5. Bertelli1, L., Melo, D. R., Lipsztein, J., Cruz-Suarez, R.: AIDE: Internal Dosimetry 
Software. Radiation Protection Dosimetry, vol. 130, n 3, pag 358–367, 2008. 
 
 
 
 
 


