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RESUMO 

As técnicas de monitoração in vivo consistem na identificação e quantificação dos 

radionuclídeos presentes no corpo inteiro e em órgãos e tecidos específicos. A 

monitoração in vivo requer a utilização de detectores sensíveis à radiação emitida pelos 

radionuclídeos presentes no indivíduo monitorado. Os resultados obtidos nas medições 

devem apresentar incertezas mínimas associadas e dentro de limites pré-estabelecidos 

nos programas de monitoração de indivíduos ocupacionalmente expostos. Entretanto, 

qualquer equipamento destinado à quantificação de grandezas físicas apresenta 

incertezas associadas aos valores medidos e a incerteza total da medição resulta da 

propagação das incertezas associadas a todos os componentes do cálculo da atividade. 

Este estudo tem como objetivo avaliar as fontes de incerteza de medição associadas 

aos resultados da monitoração in vivo de tireoide, em comparação aos parâmetros de 

referência sugeridos no Guia Geral para Estimativa de Doses Efetivas a partir de Dados 

de Monitoração (Projeto IDEAS/Comunidade Européia). Foram utilizados os valores de 

referência para fótons de alta energia (>100 keV). As incertezas de medição são 

classificadas em duas categorias: Tipo A e Tipo B. Como componente do Tipo A, 

destaca-se a flutuação da contagem da fonte-padrão e, como Tipo B as seguintes 

variações: (i) posicionamento do detector em relação ao fantoma; (ii) radiação de fundo 

(background); (iii) espessura de tecido humano superposto ao órgão monitorado; (iv) 

distribuição da atividade no órgão. Além dos parâmetros sugeridos pelo Guia IDEAS, 

avaliou-se também a flutuação da contagem devido ao posicionamento do fantoma, isto 

é, a reprodutibilidade da geometria padrão de medição. As medições foram realizadas 

na Unidade de Contador de Corpo Inteiro do Laboratório de Monitoração In Vivo do IRD, 

utilizando-se um detector de cintilação Nal(TI)3"x3" e um simulador de pescoço-tireoide 

previamente desenvolvido no LABMIV-IRD. Foram calculados fatores de dispersão para 

comparação dos resultados obtidos nas diferentes geometrias de contagem. Os 

resultados deste estudo demonstram que a técnica de medição de tireoide 

implementada no LABMIV-IRD apresenta variabilidade, reprodutibilidade e incerteza de 

medição, equivalentes aos valores sugeridos no Guia I DEAS , sendo compatível com os 

padrões internacionais de qualidade para este tipo de monitoração in vivo. 
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ABSTRACT 

In vivo monitoring techniques consist of identification and quantification of radionuclides 

present in the whole body and specific organs and tissues. In Vivo monitoring requires 

the use of detedors which are sensitive to the radiation emitted by radionuclides present 

in the monitored individual. The results obtained in measurements may present small 

uncertainties which are within pre-set limits in monitoring programs for occupationally 

exposed individuais. However, any device used to determine physical quantities present 

uncertainties in the measured values. The total uncertainty of a measurement result is 

estimated from the propagation of the uncertainties associated to each parameter of the 

calculation. This study aims to evaluate the sources of uncertainty associated to the 

measurement results of in vivo monitoring of iodine 131 in the thyroid, in comparison to 

the suggested in the General Guide for Estimating Effective Doses from Monitoring Data 

(Project IDEAS/European Community). The reference values used were the ones for 

high-energy photons (>100 keV). The measurement uncertainties were divided into two 

categories: Type A and Type B. The component of Type A represents the statistical 

fluctuation in the counting of the standard source. Regarding Type B, the following 

variations were presented: (i) detector positioning over the phantom; (ii) variation of 

background radiation; (iii) thickness of the overlay tissue over the monitored organ, 

(iv) distribution of the activity in the organ. Besides the parameters suggested by the 

IDEAS Guide, it has also been evaluated the fluctuation of the counting due to the 

phantom repositioning, which represents the reproducibility of the measurement 

geometry. Measurements were performed at the Whole Body Counter Unit of IRD using 

a scintillation detector Nal (TI) 3 "x3" and a neck-thyroid phantom developed at LABMIV

IRD. Scattering factors were calculated and compared in different counting geometries. 

The results of this study show that the thyroid monitoring method implemented at the 

LABMIV-IRD present variability, reproducibility and measurement uncertainty equivalent 

to the values suggested in the IDEAS Guide, being compatible with international quality 

standards for this type of in vivo monitoring 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Definição do Problema 

A monitoração in vivo requer a utilização de detectores sensíveis à radiação 

emitida pelos radionuclídeos presentes no indivíduo monitorado. Entretanto, qualquer 

equipamento destinado à quantificação de grandezas físicas apresenta incertezas 

associadas aos valores medidos e a incerteza total da medição resulta da propagação 

das incertezas associadas a todos os componentes do cálculo em questão. Os 

resultados obtidos nas medições devem apresentar incertezas mínimas associadas e 

dentro de limites pré-estabelecidos nos programas de monitoração de indivíduos 

ocupacionalmente expostos. 

As doses provenientes da incorporação de radionuclídeos não podem ser 

mensuradas diretamente, mas devem ser avaliadas a partir de monitorações, sejam 

contagens de corpo inteiro (monitoração "in vivo") ou através da análise de indicadores 

biológicos (monitoração in vitro). A utilização de métodos in vivo em dosimetria interna 

consiste na determinação qualitativa e quantitativa de radionuclídeos presentes no 

corpo humano e em órgãos ou tecidos específicos (ICRP, 1997a). 

Essas avaliações requerem a aplicação de modelos biocinéticos e dosimétricos, 

que permitem descrever o comportamento dos radionuclídeos no corpo humano e 

quantificá-los sob a ótica de radioproteção e dosimetria. Requerem também a estimativa 

do tempo de exposição e propriedades do material do detector. Devido à grande 

variedade dos parâmetros envolvidos nos procedimentos de monitoração, os resultados 

das avaliações podem variar bastante, dependendo da habilidade e experiência do 

analista, bem como da instrumentação utilizada (DOERFEL et aI, 2006). 

A necessidade de harmonizar os procedimentos de monitoração interna foi 

reconhecida no início da década de 2000 pela União Europeia, que passou a 

desenvolver o Projeto IDEAS, cujo objetivo foi disponibilizar orientações gerais para 

avaliação de incorporações e doses internas a partir dos dados de monitoração 

individual (DOERFEL et aI, 2006). O Projeto IDEAS foi iniciado em outubro de 2001 e 

finalizado em junho de 2005. As bases do projeto IDEAS podem ser expressas da 

seguinte forma: 

./ Harmonização: seguindo as orientações, dois avaliadores quaisquer devem obter a 

mesma estimativa de dose a partir de um determinado conjunto de dados. 



./ Precisão: Deve-se procurar obter a melhor estimativa de dose possível a partir dos 

dados de bioanálise disponíveis . 

./ Proporcionalidade: o esforço aplicado para a estimativa de dose deve ser 

proporcional à dose, ou seja, quanto maior a dose, mais sofisticado deve ser o 

processo. 

Quando se relata o resultado de medição de uma grandeza física, é obrigatório 

reportar alguma indicação quantitativa da qualidade do resultado, de tal forma que 

aqueles que o utilizam possam avaliar sua confiabilidade. Sem essa indicação, 

resultados de medição não podem ser comparados, seja entre eles mesmos ou com 

valores de referência fornecidos numa especificação ou numa norma. É, portanto, 

necessário que haja um procedimento prontamente implementado, facilmente 

compreendido e de aceitação geral para caracterizar a qualidade de um resultado de 

uma medição, isto é, para avaliar e expressar sua incerteza (ABNT, 1998). 

O conceito de incerteza estabelece que, quando todos os componentes de erro 

conhecidos tenham sido avaliados e as correções adequadas tenham sido aplicadas, 

ainda permanece uma incerteza sobre quão correto é o resultado declarado, isto é, uma 

dúvida acerca de quão corretamente o resultado da medição representa o valor da 

grandeza que está sendo medida (ABNT, 1998). 

2 



1.2. Objetivo Geral 

o objetivo geral deste trabalho é avaliar as fontes de incerteza associadas à 

monitoração in vivo de 131 1 na tireoide realizadas na Unidade de Contador de Corpo 

Inteiro do IRD. 

1.3. Objetivos Específicos 

• Determinar o Fator de Dispersão associado à flutuação da radiação de fundo do 

Sistema de Monitoração In Vivo na geometria tireoide. 

• Determinar o Fator de Dispersão associado à flutuação estatística de contagem 

de 131 1 na geometria tireoide. 

• Determinar o Fator de Dispersão associado ao reposicionamento do fantoma de 

tireoide na geometria padrão. 

• Determinar o Fator de Dispersão associado à variação da posição do fantoma 

de tireoide em relação ao detector Nal(TI)3x3. 

• Determinar o Fator de Dispersão associado à variação da distribuição da 

atividade da solução-padrão no fantoma de tireoide. 

• Determinar o Fator de Dispersão associado à variação da espessura de tecido 

superposto á tireoide. 

• Comparar os fatores de dispersão obtidos experimentalmente para a técnica de 

monitoração de tireoide na Unidade de Contador de Corpo Inteiro (UCCI-IRD) 

com os valores sugeridos no Guia IDEAS. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Exposição Interna 

A exposlçao interna à radiação é resultante da incorporação de material 

radioativo por inalação, ingestão ou absorção através da pele. 

Materiais radioativos representam um risco de exposição até o momento em que 

eles decaem para uma forma estável, deixando de emitir radiação, ou até o momento 

em que são eliminados do corpo. 

Uma vez absorvido pelo corpo, a energia da radiação de qualquer material 

incorporado irá interagir com células, tecidos e órgãos. 

Dependendo da intensidade da exposição, o tempo de manifestação dos efeitos 

causados pela exposição pode ser tardio, denominando-se efeitos estocásticos, ou de 

forma imediata, denominando-se efeitos determinísticos ou reações teciduais. 

Quanto ao nível do dano causado ao organismo, os efeitos podem ser 

somáticos, os quais acontecem no próprio indivíduo exposto; ou hereditários, quando se 

manifestam nos descendentes como resultado de danos causados nas células dos 

órgãos reprodutores. 

A exposição interna pode ocorrer de três maneiras distintas: por inalação, após a 

disseminação de vapores, aerossóis e gases no ambiente; por ingestão, o que é 

resultado de contaminação de objetos, alimentos e das mãos, levadas à boca; e ainda 

por difusão através da pele, para os casos onde cortes são associados a uma 

contaminação corporal ou ainda pelo contato com substâncias químicas agressivas 

como soluções ácidas e solventes contendo material radioativo. 

Para os propósitos de proteção radiológica, as exposições às radiações 

ionizantes são divididas em três tipos, conhecidas como exposição médica, exposição 

ocupacional e exposição ao público (ICRP 103, 2007). 

Exposição Médica: Predomina a exposição de pacientes, como parte de seu 

diagnóstico ou tratamento, e inclui a exposição de pessoas que acompanham os 

pacientes, bem como a exposição de voluntários em pesquisa médica. De acordo com 

IAEA (2005), neste tipo de exposição devem ser propostos princípios ou normas a 

serem seguidas, com o objetivo de otimizar a exposição médica durante o diagnóstico, 
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o qual é alcançado mantendo a exposição dos pacientes no mínimo necessário para 

atingir os objetivos do diagnóstico com qualidade. 

Exposição Ocupacional: É a exposição normal ou potencial de um indivíduo em 

decorrência do desempenho de suas atividades excluindo-se a radiação natural do 

local. 

Exposição do Público: Inclui todas as demais exposições de indivíduos do público a 

fontes e práticas autorizadas. Não inclui exposição ocupacional, exposição médica ou 

exposição natural local. 

2.2. Monitoração Individual Interna 

o objetivo da monitoração interna é avaliar a dose efetiva de radiação recebida 

pelo indivíduo devido à incorporação de radionuclídeos. A seleção do método de 

monitoração apropriado depende dos seguintes fatores: 

v' Tipo e energia da radiação emitida pelo radionuclídeo; 

v' Frações de retenção e excreção do radionuclídeo no corpo; 

v' Biocinética do elemento; 

v' Órgão preferencial de deposição; 

v' Vias de excreção; 

v' Viabilidade econômica dos métodos da coleta e análise de dados. 

A técnica de medição selecionada deve ser capaz de identificar os 

radionuclídeos presentes, quantificar sua atividade e possibilitar a interpretação dos 

resultados em termos de incorporação e da dose efetiva comprometida. 

Os principais objetivos da monitoração individual estão relacionados a (i) 

quantificação da dose efetiva comprometida, (i i) ao controle das condições da 

instalação e dos procedimentos adotados (constitui-se um padrão confirmatório) e 

(iii) possibilitar o atendimento a uma situação de acidente, oferecendo o suporte 

necessário à realização das medidas, permitindo viabilizar a interpretação dos 

resultados (ICRP, 1979). 
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A ICRP recomenda que a monitoração individual para avaliação de 

radionuclídeos incorporados deve ser realizada em todos os indivíduos 

ocupacional mente expostos (IOEs) que desenvolvem atividades em áreas controladas, 

com possibilidade de contaminação interna (ICRP, 1991). A monitoração deverá ser 

requisitada, então, para condições de trabalho onde exista o risco contínuo de 

incorporação como resultado de operação de rotina normal (ICRP, 1998). A 

monitoração individual da contaminação interna consiste no uso de técnicas de medição 

in vivo, in vitro, análise de aerossóis, ou na combinação desses métodos (ISO, 2004). 

2.3. Monitoração In Vivo 

Atualmente, no Brasil, existem cinco laboratórios especializados em monitoração 

in vivo, instalados no IRO, IPEN, COTN, CRCN e Eletronuclear, e destinados a atender 

toda a demanda por controle da exposição interna ocupacional e em situações de 

acidente. 

A utilização de técnicas in vivo em dosimetria interna consiste na determinação 

qualitativa e quantitativa de substâncias radioativas depositadas internamente, através 

de medições diretas no corpo humano. Este tipo de procedimento é normalmente 

executado em laboratórios denominados genericamente de contadores de corpo inteiro 

(ICRP, 1997) e requerem a utilização de detectores sensíveis à radiação gama emitida 

pelos radionuclídeos presentes no indivíduo monitorado. 

Neste tipo de análise, é necessário que os radionuclídeos sejam emissores de 

fótons com energias e probabilidades de emissão suficientemente altas, de forma a 

viabilizar sua detecção nas condições inerentes à monitoração in vivo. 

A radiação gama consiste na liberação de uma parte da energia interna de um 

núcleo na forma de radiação eletromagnética sem a alteração do número de 

partículas que o constitui. Quando os isótopos radioativos decaem, geralmente 

após a emissão de radiações alfa e beta, o nuclídeo formado apresenta um estado 

energético ainda excitado e por isso emite radiações gama com o objetivo de se 

estabilizar, ou seja, adquirir uma configuração menos energética (FORTINI et aI., 

2001). 

A espectrometria de raios gama é uma técnica não-destrutiva que permite a 

identificação e a determinação da atividade dos radionuclídeos emissores gama. 
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Esta técnica permite a identificação e quantificação de emissores gama, 

diretamente na amostra, sem a necessidade de separação química. 

Os espectros obtidos na prática não são constituídos de linhas, mas de uma 

série de picos centrados na energia do raio gama. A largura dos picos depende da 

qualidade do detector. Os fótons gama interagem com o detector e devido a flutuações 

estatísticas nos processos de interação no detector e no processamento eletrônico dos 

pulsos formados no detector ocorre uma dispersão em torno de um valor médio de 

energia. A resolução é definida como a largura da distribuição de energia ao nível da 

metade da altura máxima do pico. 

Além do pico correspondente, à energia total do raio gama, encontra-se também 

componentes de menor energia devido aos vários tipos de interação que ocorrem no 

detector. Dependendo da energia dos fótons incidentes no detector o espectro formado 

apresenta picos correspondentes às interações de Efeito Fotoelétrico ou Formação de 

Pares. As interações por efeito Compton produzem pulsos de mesma amplitude 

formando uma distribuição quase uniforme à esquerda do chamado fotopico. (FORTINI 

et ai., 2001) 

Deve-se ressaltar que, neste tipo de análise, existem sempre limitações com 

relação ao tempo de contagem, à otimização da geometria fonte-detector, além do 

próprio fenômeno de atenuação da radiação pelos tecidos constituintes do corpo (lAEA, 

1996). 

2.4. Detectores de Cintilação tipo Nal(TI) 

O cristal de iodeto de sódio (Nal) é um dos materiais mais utilizados na área 

nuclear, em especial, na radioproteção, 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 Nal(TI) 

responde linearmente para um grande intervalo de energia para elétrons e raios gama. 

O iodeto de sódio é um material altamente higroscópico, e para evitar sua deterioração 

pela umidade, é encapsulado, normalmente com alumínio (TAUHATA et ai, 2003). Os 

detectores de Nal(TI) têm, normalmente, formato cilíndrico ou retangular, e são 

comercializados em diferentes diâmetros e espessuras, dependendo da sua aplicação 

(SAHA,2006). 
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Em síntese, as grandes vantagens desse tipo de detector são sua alta eficiência, 

robustez e facilidade de operação. Por outro lado, sua baixa resolução em energia 

dificulta a análise em casos de contaminação interna por vários radionuclídeos 

emissores de fótons com energias próximas (IAEA, 1996). 

2.5. Calibração do Sistema de Detecção 

A calibração é um conjunto de operações que estabelece, sob condições 

especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição ou 

sistema de medições ou valores representados por uma medida materializada ou um 

material de referência, e os valores correspondentes das grandezas estabelecidas por 

padrões (ABNT; INMETRO, 1998). 

A calibração dos detectores utilizados como instrumentação nuclear 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 determinação da resolução em energia consiste no cálculo da largura à meia

altura (FWHM) de um pico apresentado na tela do multicanal. Ressalta-se o fato de que 

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

pulso analógico em digital, e mais estreito é o pico resultante, maior a resolução do 

sistema de detecção. De uma forma geral, pode-se dizer que a resolução é a 

capacidade do sistema de detecção em distinguir picos de energias próximas. 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 energia relaciona os canais do espectro em relação à energia 

dos fótons detectados, e geralmente é feita pela medição de um conjunto de fontes

padrão de radionuclídeos que apresentem emissão em uma larga faixa de energia. 

A eficiência de detecção é inversamente proporcional à energia dos fótons 

emitidos pelos radionuclídeos de interesse, diretamente proporcional ao volume do 

cristal, e está relacionada à geometria de detecção, ou seja, a posição da fonte em 

relação ao detector. 

° objetivo final do procedimento de calibração em eficiência é gerar fatores com 

os quais seja possível converter a taxa de contagem obtida durante a medição em um 
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valor de atividade presente em uma amostra de interesse, pois a atividade é 

proporcional à taxa de contagem (KNOLL, 1989). 

A calibração em eficiência pode ser realizada com fontes pontuais, simulação 

matemática ou com uma solução-padrão contida em recipientes adequados e 

posicionados na geometria de contagem estabelecida (Dantas, 1998). 

Para calibração dos sistemas de detecção utilizados em laboratórios de 

monitoração in vivo, são, em geral, utilizados simuladores físicos antropomórficos, seja 

para radionuclídeos que apresentam distribuição uniforme no corpo ou para aqueles 

que possuem afinidade por órgãos específicos, como é o caso do 131 1, cujo órgão de 

deposição preferencial é a tireoide. 

Os fantomas físicos antropomórficos contêm um ou mais materiais tecido

equivalentes que simulam a interação da radiação no corpo e representam a forma, 

distribuição espacial, densidade e interação da radiação com os tecidos vivos (lCRU, 

1992). Neles, pode-se simular a distribuição esperada dos radionuclídeos, para cada 

padrão de exposição. Para medidas in vivo de isótopos na tireoide utiliza-se fantomas 

de tireoide-pescoço. 

Os fantomas contêm quantidades conhecidas dos radionuclídeos de interesse e 

visam determinar fatores de calibração que relacionem a taxa de contagem com a 

atividade, de forma a permitir a quantificação da atividade contida no órgão (KRAMER, 

et aI., 1993). Tais fatores são expressos usualmente em cpm/Bq (taxa de contagem por 

unidade de atividade). 

2.6. Avaliação de Incertezas em Dados de Bioanálise In Vivo 

Segundo DOERFEL et aI, (2006), a incerteza associada aos dados de 

monitoração in vivo é de grande importância, pois: 

• Permite verificar se um valor medido é decorrente de uma nova incorporação, ou 

a incorporações anteriores que já tenham sido avaliadas. 

• Permite verificar se um valor medido é consistente com avaliações anteriores 

• Pode ter uma grande influência em todas as avaliações utilizando técnicas de 

ajuste ponderado (ou seja, onde houver mais de um dado). 

• Permite que os dados incorretos sejam identificados objetivamente. 
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• Permite a escolha do melhor ajuste a ser utilizado para determinar se as 

estimativas de incorporação e dose baseadas no modelo biocinético (utilizando 

um determinado padrão de exposição) são inconsistentes com os dados. 

• Permite que testes estatísticos, como o (X2
) Chi-Quadrado, sejam utilizados para 

comparar os ajustes dos dados de diferentes modelos. 

Sabe-se que as incertezas associadas à medição são difíceis de serem 

estimadas. Quando os níveis de atividade são baixos e próximos do limite de detecção, 

as incertezas devido à estatística de contagens devem prevalecer perante outras 

incertezas associadas. Para radionuclídeos que são facilmente detectáveis e presentes 

em quantidade suficiente, incertezas devido à estatística de contagens serão menores 

em comparação a outras fontes de incertezas. Considerações também devem ser 

dadas às incertezas sistemáticas em outras partes do processo de medição, calibração 

ou correção do tamanho corporal de medidas in vivo (KRAMER e MEYERHOF, et aI, 

1994a). Estas incertezas se aplicam à mensuração de atividade em uma amostra ou 

indivíduo. 

Geralmente, os componentes de incerteza são agrupados em duas categorias: 

Tipo A e Tipo B. Como componente Tipo A, destaca-se a (i) flutuação da contagem da 

fonte-padrão. Os componentes do Tipo B incluem todas as outras variações, tais como: 

(ii) posicionamento do detector em relação ao fantoma; (iii) variação na dimensão 

corporal; (iv) variação da radiação de fundo (background); (v) variação da espessura do 

tecido superposto ao órgão monitorado; (vi) variação na distribuição da atividade no 

órgão. Além dos parâmetros sugeridos pelo Guia IDEAS, pode ocorrer flutuação da 

contagem devido ao posicionamento do fantoma, isto é, a reprodutibilidade da 

geometria padrão de medição. 

As diversas fontes de incerteza existentes nas medições podem contribuir 

negativamente num valor final de monitoração, principalmente quando os 

radionuclídeos em estudo possuem fótons de baixa energia (E <20 keV) (DOERFEL et 

a/,2006). 

Geralmente a distribuição quantitativa das medições de bioanálise que são 

geradas a partir de diversos componentes de incerteza pode ser descritas por meio de 

uma distribuição log-normal, na qual a quantificação da incerteza utiliza o desvio-padrão 

geométrico, que também é conhecido como Fator de Espalhamento (Ksf). 

As principais fontes de incerteza associadas ao processo de monitoração in vivo 

estão apresentadas na Tabela 2.1, extraída do Projeto IDEAS, com seus respectivos 
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fatores de dispersão para radionuclídeos emissores de fótons de baixa, média e alta 

energia de radiação. O Fator de Espalhamento decorrente, por exemplo, da estatística 

de contagem para fótons de baixa energia, é dado como 1,5. Isso significa que este 

espalhamento dos valores medidos resultaria em 67% dos valores agrupados numa 

faixa de xsof1.5 a xso*1.5, onde Xso corresponde à mediana de todos os valores medidos. 

Na Figura 2.1, é possível distinguir a influência de cada tipo de incerteza 

associada à monitoração in vivo de acordo com os fatores de dispersão dispostos no 

documento IDEAS para fótons de baixa, média e alta energia. 

Tabela 2.1: Valores típicos para os componentes de incerteza log-normal para as 

medidas in vivo de radionuclídeos emissores de fótons de baixa, média e alta energia 

(IDEAS, 2006) 

Fator de Dispersão Log-Normal 

Fontes de Incerteza (Tipo) Fótons de Fótons de Energia Fótons de 
Baixa Energia Intermediária Alta Energia 

E < 20keV 20keV < E < 100keV E> 100keV 

i Estatísticas de contagem (A) 1.5 1.3 1.07 

ii Variação no Posicionamento do 
1.2 1.05 < 1.05 Detector (B) 

iii Variação na Dimensão Corporal (B) 1.5 1.12 1.07 

iv Variação do sinal da Radiação de 
1.5 1.1 < 1.05 Fundo (B) 

V 
Variação da Espessura 

1.3 1.15 1.12 Superposta ao Órgão (B) 

vi Variação na Distribuição da 
1.3 1.05 < 1.05 Atividade (B) 

As sugestões apresentadas no Projeto I DEAS servem como base de orientação 

nacional e internacional. Vale ressaltar que elas foram desenvolvidas com estreita 

colaboração com a ICRP, em especial, Comitê 2 - Grupo de Trabalho em Dosimetria 

Interna (INDOS) (DOERFEL et aI, 2006). 
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Parâmetros de Referência (IDEAS, 2006) 

1,6 
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Fontes de Incerteza 

11:::1 Energia Baixa • Energia Intermediária o Energia Alta 1 

Figura 2.1: Fatores de Dispersão em função dos diferentes tipos de incerteza 

associadas à monitoração in vivo para fótons de baixa, intermediária e alta energia 

A energia dos fótons emitidos pelos radionuclídeos a serem monitorados por 

intermédio de técnicas in vivo é um parâmetro de grande importância para o planejamento 

do método de calibração. Os radionuclídeos emissores de fótons com energias superiores 

a 100 keV, por exemplo 131 1, requerem simuladores mais simples, sendo os maiores 

cuidados relativos às dimensões do simulador e ao rigor na reprodutibilidade da geometria 

de contagem. Por outro lado, radionuclídeos como 238U, 235U, 241Am, 226Ra, 210Pb, 1231, 1251, 

todos emissores de fótons com energias inferiores a 100 keV, requerem simuladores 

confeccionados à base de materiais denominados genericamente de tecido-equivalentes, 

isto é, que apresentam propriedades físicas como densidade e coeficiente de atenuação 

da radiação tão próximos quanto possíveis dos observados nos correspondentes tecidos 

humanos. Esta necessidade está relacionada ao fato de que, para efeito de calibração dos 

sistemas de detecção, os fenômenos de atenuação e espalhamento da radiação assumem 

maior importância quanto mais baixa a energia dos fótons envolvidos no processo. 

Existe uma grande variedade de materiais, em sua maioria polímeros, que simulam 

os constituintes dos tecidos vivos. A escolha correta dos materiais simuladores do órgão 

de interesse e dos tecidos muscular, adiposo e ósseo, terá grande influência no cálculo 

dos fatores de calibração e, consequentemente, na estimativa da atividade do 

radionuclídeo depositada internamente (ICRU, 1989). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A parte experimental desta dissertação foi realizada no Laboratório de 
Monitoração In Vivo (LABMIV) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria 
(IRD/CNEN), com a colaboração do Laboratório Nacional de Metrologia das 
Radiações Ionizantes (LNMRI/IRD), que disponibilizou a fonte-padrão de 133Ba, 
além do Serviço de Engenharia (SEENG/IRD), que confeccionou as placas de 
acrílico utilizadas em parte dos experimentos. 

3.1. Unidade de Contador de Corpo Inteiro do LABMIV 

A Unidade de Contador de Corpo Inteiro (UCCI) do LABMIV é capaz de 
realizar medições in vivo em várias geometrias de contagem gerando dados 
para o cálculo da dose efetiva comprometida. A UCCI foi construída e calibrada 
para determinação de baixas atividades de radionuclídeos emissores gama, 
internamente depositados no corpo humano. O sistema consiste em uma sala 
blindada com dimensões internas de (2,5 m x 2,5 m x 2,62 m), contendo placas 
de aço com espessura de (15 cm) e camadas adicionais de chumbo (3 mm), 
cádmio (1,5 mm) e cobre (0,5 mm) (OLIVEIRA et aL, 1989). 

A blindagem tem por finalidade reduzir a contribuição da radiação natural, 
permitindo a realização de medidas de alta sensibilidade, na faixa de energia de 
10 a 3.000 keV. Dependendo do intervalo de energia de interesse selecionado 
para quantificação do radionuclídeo e do sistema de detecção utilizado, a 
medida da radiação de fundo dentro da sala contendo a blindagem, quando 
comparada com a medida realizada em local sem blindagem, pode apresentar 
valores de 2 ordens de grandeza menores. As placas adicionais de chumbo, 
cádmio e cobre, possibilitam a redução da radiação de fundo, especialmente 
para a faixa de energia inferior a 200 keV, devido à redução da contribuição 
proveniente do espalhamento Compton, produzida no aço pelos raios cósmicos 
e raios gama terrestres de alta energia. Estas blindagens adicionais também 
atuam reduzindo a contribuição nas contagens da radiação de fundo, causadas 
pelo retro-espalhamento de fótons provenientes de outras fontes dentro da sala 
(OLIVEIRA et aL, 1989). 

A Unidade possui dois sistemas de detecção, Nal(TI) de 8"x4" (20.32 x 
10.16 cm2) e 3"x3" (7.62 x 7.62 cm2) utilizados para medição de radionuclídeos 
emissores gama de alta energia. Para medidas de radionuclídeos emissores 
gama de baixa energia, a unidade dispõe de dois sistemas de detecção de 
Germânio Hiperpuro (HPGe). Os detectores são instalados em suportes 
dispostos em configurações específicas, movimentando-se através de um 
sistema de roldanas, permitindo o posicionamento nos planos X, Y e Z, inclusive 
possibilitando a realização de medidas simultâneas, desde que não haja 
restrição referente à geometria de contagem (DANTAS et aL, 2001). 

A Figura 3.1, ilustra a blindagem e os sistemas de detecção utilizados na 
Unidade de Contador de Corpo Inteiro do IRD. 
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1 2 3 4 

c 

Figura 3.1: Representação esquemática da Unidade do Contador de 
Corpo 

Inteiro/IRD/CNEN (1, 2, 3 e 4: suportes para os detectores; A e B: 
detectores de 

HPGe; C e D: detectores de Nal(TI)) 
A técnica de monitoração in vivo requer um ambiente adequado para 

determinação de baixas atividades de radionuclídeos emissores gama, 
internamente depositados no corpo humano e, para isto, utilizam-se detectores 
sensíveis à radiação emitida pelos radionuclídeos presentes no indivíduo a ser 
monitorado. 

A Figura 3.2 apresenta um sistema de aquisição de dados de 
espectrometria gama, e a Figura 3.3 apresenta um espectro de uma amostra 
padrão de 133Ba, onde é possível observar, o fotopico do 133Ba em 359,2 keV. 
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Figura 3.2: Sistema de Espectrometria Gama do LABMIV (IRD/CNEN) 

Figura 3.3: Espectro gama do fantoma de tireoide-pescoço contendo 

133Ba. O cursor destaca o fotopico em 359,2 keV. A faixa à esquerda da região 

de interesse (compreendida entre os cursores de cor vermelha) refere-se à 

contribuição do Efeito Compton no espectro. 

Os componentes da instrumentação nuclear, incluindo os detectores, 
eletrônica associada e analisador multicanal, estão sempre sujeitos a oscilações 
devido a diversos fatores, como flutuações na rede elétrica e condições 
climáticas. Além disso, a própria instabilidade da radiação de fundo é um fator 
que pode comprometer severamente a qualidade do resultado das medidas. Por 
isso, é de fundamental importância que sejam verificadas periodicamente as 
condições de funcionamento da instrumentação e sua estabilidade. Tal 
periodicidade deve ser coerente com a demanda de cada sistema de detecção 
(DANTAS, 1998). Na UCCI, a calibração Energia x Canal do sistema de 
detecção de Nal(TI) é verificada diariamente utilizando-se fontes de 137 Cs e 40K. 
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Tal calibração permite a identificação de radionuclfdeos na faixa de 10 a 3000 
keV. 

Assim, antes de iniciar cada série de medições com o simulador foi 
realizado o controle de qualidade do detector de Nal(TI)3x3 com as fontes 
padrão de 137Cs e 4oK, confonne apresentado na Tabela 3.1. Quando 
necessário, ajustou-se o ganho do amplificador para, em seguida, definir a 
região de interesse (RDI). 

As fontes pontuais de 137 Cs e 40K possuem atividade conhecida e são 
utilizadas como padrão no LABMIV. Com o auxílio do software AccusSpecA 07-
0399, próprio para espectrometria gama e previamente calibrado em Canal x 
Energia, utilizando as fontes padrão do laboratório foi possível verificar a posição 
dos fotopicos dos radionuclfdeos em estudo. 

Tabela 3.1: Radionuclfdeos utilizados no LABMIV-IRD para Controle de 
Qualidade dos Detectores Nal(TI) 

Parâmetro 

Fotopico (Canal) 
Energia Fotopico (keV) 
RDI (Canal) 

RDI (keV) 

Fonte-Padrâo 

59 133 
661 ,6 1460,8 
50-67 121-147 

5644_748 1331 ,2 
, 1612 
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3.2. Simulador de Tireoide-Pescoço 

o simulador de tireoide-pescoço utilizado neste trabalho (Fig. 3.4) foi 
desenvolvido e produzido no Laboratório de Monitoração In Vivo (LABMIV) do 
IRD, sendo composto por um cilindro de material tecido-equivalente à base de 
poliuretano, cuja densidade relativa é aproximadamente igual a 1 e suas 
características de atenuação dos fótons se assemelham ao tecido muscular 
humano (DANTAS, 1998). Neste simulador são encaixadas duas placas de 
acrílico contendo, entre elas, um papel de filtro no formato de uma tireoide 
humana imr.regnado com uma solução padrão de 133Ba de atividade conhecida. 

O 13 Ba é utilizado para simular o 131 1, pois a energia dos seus fótons é 
similar à do 131

1 e, também, devido à sua meia-vida física (10,51 anos) ser muito 
maior que a do 1311 (8,04 dias), permitindo que os procedimentos de calibração 
sejam realizados sem preocupações quanto ao decaimento da fonte. 

A medição do simulador da geometria padrão de monitoração in vivo 
permite obter o fator de calibração utilizado para o cálculo da atividade presente 
no órgão do indivíduo monitorado. 

Figura 3.4 Fantoma Tireoide-Pescoço desenvolvido no IRD 

O procedimento padrão adotado no Contador de Corpo Inteiro do 
IRD/CNEN para medição in vivo de 131 1 na tireoide consiste no posicionamento 
de um detector Nal(TI)3x3 a 15 cm de distância em relação ao pescoço do 
indivíduo a ser monitorado, conforme demonstrado na Figura 3.5. 
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Ilnirl"rj" de Contador de 

Corpo Inteiro do IRD para determinação de 1311 na tireoide 

3.3. Avaliação da incerteza associada à contagem do BG 

o sistema de detecção de Nal(TI)3x3 da UCCI foi posicionado na 
geometria padrão de tireoide de 15 cm de distância utilizando o dispositivo 
denominado de espaçador. Em seguida, foram realizadas três séries de cinco 
contagens de 15 minutos, sendo a primeira com fantoma inerte de tireoide e de 
tórax; a segunda apenas com o fantoma inerte de tireoide e a terceira com a 
sala vazia sem a presença de fantomas, conforme Tabela 3.2 e Figuras 3.6; 3.7 
e 3.8. 

Tabela 3.2: Procedimentos adotados para avaliação da incerteza 

associada à contagem do BG 

Procedimentos 

Fantoma de Tireoide Inerte com Fantoma 
Tórax 

ii Fantoma de Tireoide Inerte sem Fantoma 
Tórax 

iii Sala Vazia (sem Fantomas de Tórax e 
Tireoide) 
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Figura 3.6: Procedimento i: Fantoma de Tireoide Inerte com Fantoma de 

Tórax 
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Figura 3.7: Procedimento ii : Fantoma de Tireoide Inerte sem Fantoma de 

Tórax 
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Figura 3.8: Procedimento iii: Sala Vazia (sem Fantomas de Tórax e 

Tireoide) 

3.4. Avaliação da flutuação da contagem devido ao reposicionamento do 

fantoma 

Foi realizado este procedimento no sentido de corroborar a 
reprodutibilidade da geometria padrão, utilizada nas medições. Nele, foram feitas 
cinco contagens de quinze minutos cada. Sendo que as medidas foram 
realizadas com os fantomas de tórax e tireoide contendo fonte padrão de 133Ba e 
sempre ao fim de cada contagem os fantomas foram retirados da cadeira de 
monitoração e recolocados na mesma geometria. Vale lembrar que o laboratório 
possui um dispositivo denominado espaçador que garante a reprodução 
fidedigna da distância entre o fantoma e o detector. A figura 3.9, a seguir, ilustra 
tal procedimento. 
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Figura 3.9: Fantoma de Tireoide Inerte com Fantoma de Tórax 

3.5. Avaliação da incerteza associada à flutuação estatística de contagem 

o sistema de detecção de Nal(TI)3x3 da UCCI e o fantoma de tireoide 
contendo fonte padrão de 133Sa foram novamente posicionados na geometria 
padrão de tireoide de 15 cm de distância utilizando-se o espaçador. Em seguida, 
foram realizadas dez contagens de quinze minutos cada. 

3.6. Avaliação da incerteza associada à variação no posicionamento do 

fantoma em relação ao detector 

Na avaliação deste parâmetro, que visa simular a movimentação do 
indivíduo durante a monitoração, foram realizadas quinze medições distintas em 
relação à posição padrão de 15 cm de distância entre o simulador de tireoide e o 
detector. As variações estão ilustradas nas Figuras 3.10 e 3.11 , que 
representam a orientação de deslocamento do fantoma em relação ao detector 
para a realização deste experimento. 
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Figura 3.10: Representação esquemática das geometrias da movimentação do 

fantoma em relação ao detetor (vista superior) 

Figura 3.11: Representação esquemática dos eixos de deslocamentos do 

fantoma em relação ao detector (KRAMER et ai, 1994b) 
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o efeito de deslocamento do fantoma em função da distãncia para o detector foi 

investigado nas seguintes posições (Tabela 3.3): 

Tabela 3.3: Relação da variação das distãncias adotadas nos eixos de 

deslocamentos do fantoma em relação ao detector 

Posicionamentos X Y Z Rotação 

O O O O 

1 O O - 1 

2 O O - 2 

Conjunto A 
3 O O 1 

4 O O 2 

5 O 1 O 

6 O 2 O 

7 O - 1 O 

8 O -2 O 

Conjunto B 
9 O O O 10' à esquerda 

10 O O O 10' à direita 

11 1 O O 

Conjunto C 12 2 O O 

13 - 1 O O 

14 -2 O O 

Figura 3.12: Geometria padrão (x,y,z = 0,0,0) 
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3.7. Avaliação da incerteza associada à variação da distribuição da 

atividade 

Neste experimento foi utilizada uma peça de papel de filtro lacrada com adesivo 

e recortada no formato de tireoide, previamente impregnada com uma massa de 

O, 17509g e incerteza de 0,00001 de uma solução de 1336a, com atividade específica de 

4,207 ~Cilg (155.659,0 Bq/g) e incerteza total de 0,72% (Anexo 111). Desta fonma, a 

atividade absoluta de 1336a contida no papel de filtro utilizado foi de 27,25 kBq. O papel , 

no formato de tireoide, foi seccionado em quatro quadrantes de modo que foi possível 

analisar nove configurações distintas. 

Após a conclusão das marcações e cortes, as peças foram pesadas e 

posteriormente iniciaram-se as medições. O sistema de detecção de Nal(TI)3x3 e o 

fantoma de tireoide contendo cada uma das combinações de quadrantes, foram 

posicionados na geometria padrão de tireoide. Em seguida, foram realizadas cinco 

contagens de quinze minutos cada, totalizando quarenta e cinco medições para as nove 

configurações estabelecidas. 

A Tabela 3.3 descreve as nove configurações adotadas. A Figura 3.13 

representa os quadrantes estabelecidos e a Figura 3.14, as várias distribuições de 

atividade estudadas. 

Tabela 3.4: Relação das 

configurações adotadas com 

seus respectivos quadrantes 

Config u rações 

1 A (1+2+3+4) 

2 B (3+4) 

3 C (1+2) 

4 D (1+3) 

5 E (2+4) 

6 F (1 ) 

7 G (3) 

8 H (2) 

9 I (4) 

• 

Figura 3.13: Representação da divisão em 

quadrantes da peça de papel de filtro 

impregnada com solução de 133Ba 
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Figura 3.14: Arranjos experimentais representando diferentes distribuições de 

atividade no fantoma de tireoide 

26 



A Figura 3.15, apresenta uma sequência de ilustrações com as principais etapas 

da confecção do fantoma de tireoide-pescoço para diferentes configurações, desde o 

corte da peça de papel de filtro impregnada com 133Ba, molde dos quadrantes e encaixe 

nas placas de acrílico sobre o esboço de tireoide e em seguida no simulador de 

pescoço. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Figura 3.15: Sequência para confecção do simulador tireoide-pescoço para 

diferentes configurações (a-d) 
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3.8. Avaliação da incerteza associada à variação da espessura de tecido 

humano superposto ao órgão monitorado 

Para realização deste experimento foram usadas placas de acrflico para simular 

espessuras distintas de tecido sobreposto à região da tireoide. O acrílico foi escolhido 

devido às suas características de atenuação de fótons serem similares ao tecido 

humano (DANTAS, 1998). Foram estabelecidas cinco espessuras variando de 0,5 a 

2,5 cm, conforme descrito na Tabela 3.4 e Figura 3.16. 

A escolha da faixa de espessuras a serem avaliadas partiu da premissa de que 

um indivíduo adulto normal possui cerca de 0,63 cm de espessura de pele sobreposta à 

região da tireoide. Este valor de espessura é utilizado no Centro de Referência Nacional 

para Monitoração Humana do Departamento Nacional de Saúde e Bem-Estar do 

Canadá, para a confecção de fantomas de tireoide utilizados no Programa Canadense 

de Controle de Qualidade em medições in vivo de isótopos de iodo na tireoide 

(KRAMER e MEYERHOF, 1994b). 

O sistema de detecção de Nal(TI)3x3 e o fantoma de tireoide-pescoço contendo 

as placas de acrílico foram posicionados de maneira a realizar séries de cinco 

contagens de cinco minutos em cada espessura (Figura 3.17). A medida que 

terminavam as medições em cada série, as placas de acrilico eram substituídas pela de 

maior espessura. 

Além das contagens contendo as placas de acrílico também foram realizadas 

medições com o fantoma sem placas e com o fantoma inerte para verificação do BG. 

Tabela 3.5: Relação das espessuras das placas de acrílico adotadas 

Espessuras 

1 O,5cm 

2 1,0 cm 

3 1,5 cm 

4 2,Ocm 

5 2,5cm 
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Figura 3.16: Conjunto de placas de acrílico utilizadas para simular a variação da 

espessura de tecido sobre a tireoide 

Figura 3.17: Fantoma de Tireoide-Pescoço contendo placa de acrilico 

Posteriormente, com as medidas concluidas foram calculadas as médias e 

desvios padrões em planilhas MS-Excel para então ser aplicado o cálculo do fator de 

dispersão para ser confrontado com os fatores de dispersão dispostos no guia 

internacional IDEAS. Nos parãmetros em que este guia não se aplica foram calculados 

os fatores de calibração para cada situação para a análise dos resultados. 
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3.9. Cálculo do Fator de Dispersão 

As incertezas estimadas neste trabalho são expressas em termos de fatores de 

dispersão, conforme sugerido no Guia IDEAS (DOERFEL, 2006). Neste caso supõe-se 

que a distribuição das contagens pode ser aproximada a uma distribuição log-normal, 

tendo seu valor central expresso como a média geométrica da distribuição. Sendo 

assim, o fator de dispersão relacionado a cada fonte de incerteza da técnica 

corresponde ao desvio padrão geométrico da distribuição de contagens. 

A média geométrica de uma série de medições indica a tendência central 

ou valor típico de conjunto numérico, sendo seu cálculo similar ao da média 

aritmética, exceto pelo fato dos valores serem multiplicados entre si e, então, 

extraída a raiz enésima do produto resultante dos valores (onde n é o número de 

valores da série). 

De maneira geral, sendo os números da série representados por X1, .... , Xn, 

a média geométrica G é calculada comol: 

Assim: 

1 n 
lnG = -2: 1nxi. 

n i =l 

(1 ) 

(2) 

o Desvio Padrão Geométrico da série de valores {A1, A2, ... , An} é 

calculado pela expressão: 

(3) 
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o cálculo do fator de dispersão total da técnica, considerando todas as fontes de 

incerteza é, então, realizado conforme a equação apresentada a seguir. 

(4) 

Sendo: 

SF: Fator de Dispersão Total; 

SFj: Fator de Dispersão devido ao componente i. 

É importante ressaltar que os Fatores de Dispersão apresentados no guia 

europeu IDEAS são valores ditos de referência, e servem de base apenas como 

parâmetro de comparação, e não devem ser considerados valores reais ou limítrofes, 

excludentes ou reprobatórios. Além disso, o Guia IDEAS não detalha o procedimento 

experimental adotado para obter os fatores publicados, havendo somente como 

referência a faixa de energia. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 - Determinação do Fator de Dispersão relacionado à flutuação estatística de 

contagem 

Tabela 4.1: Flutuação estatística da contagem do fantoma de tireoide com detetor 

Nal(TI)3x3 

Cont 
Medição Líquida LN i LN DESV 

1 45593 10,727509 1,08E-05 

2 45513 10,725753 2,35E-06 

3 45036 10,715217 8,10E-05 

4 45229 10,719494 2,23E-05 

5 45233 10,719582 2,15E-05 

6 45383 10,722893 1,76E-06 

7 44672 10,707102 2,93E-04 

8 44915 10,712527 1,37E-04 

9 46888 10,755517 9,80E-04 

10 46009 10,736592 1,53E-04 

N 10 

Média Geométrica 45443 

SFi Experimental 1,01 

SFi IDEAS 1,07 

Os resultados mostram que a flutuação estatística de contagem obtida no 

sistema de monitoração in vivo da UCCI do IRD na geometria de tireoide é inferior ao 

valor de referência sugerido no Guia IDEAS. 
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4.2 - Determinação do Fator de Dispersão relacionado à variação do 
posicionamento do fantoma em relação ao detector 

Tabela 4.2: Flutuação da taxa de contagem em função do deslocamento do 

fantoma de tireoide em relação ao detector Nal(TI)3x3 

Posição Cont Líquida LN i LN DESV 

O 14418 9,576256 2,81E-05 

13475 9,508567 5,33E-03 

2 12665 9,446624 1,82E-02 

3 16000 9,680323 9,75E-03 

4 18078 9,802433 4,88E-02 

5 14897 9,608915 7,48E-04 

6 15071 9,620550 1,52E-03 

7 13817 9,533679 2,29E-03 

8 13207 9,488477 8,66E-03 

9 14521 9,583351 3,21E-06 

10 14111 9,554686 7,22E-04 

11 14715 9,596623 2,27E-04 

12 14697 9,595421 1,92E-04 

13 14285 9,566942 2,14E-04 

14 14194 9,560551 4,41E-04 

N 15 

Média Geométrica 14495 

SFi Experimental 1,08 

SFi IDEAS 1,05 

o valor de SF obtido experimentalmente apresentou-se relativamente próximo 

ao valor de referência. Este fato não diminui a importância de se determinar valores de 

SF específicos para cada geometria de contagem adotada pelo laboratório, pois este 

parâmetro apresenta-se claramente dependente do sistema de detecção utilizado, não 

sendo indicado adotar-se o valor de referência do Guia IDEAS que, além disso, não 

informa detalhes sobre o procedimento e as condições aplicadas para se obter os 

valores disponibilizados no documento. No caso de geometrias em que o detector situa

se próximo ao órgão monitorado, caso da monitoração de tireoide, é de se esperar uma 

maior influência da variação do posicionamento, se comparado, por exemplo, à 

geometria de corpo inteiro. 
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4.3 - Determinação do Fator de Dispersão relacionado à flutuação da Radiação de 

Fundo 

Neste experimento foram realizadas 3 séries de 5 contagens de 15 minutos, 

para cada condição estudada. Foi registrado o espectro de radiação natural da sala de 

monitoração com o detector Nal(TI)3x3, na faixa de energia do 131 1, situada entre os 

canais 19 (229,6 keV) e 41 (467,2 keV) , com o foto pico na linha de 359,2 keV, em três 

condições distintas. 

Posteriormente foram calculados os fatores de dispersão para cada série, 

apresentados na Tabela 4.3, sendo o valor de SF total da flutuação do Bg comparado 

com o valor de referência sugerido no guia IDEAS. 

Tabela 4.3: Flutuação da taxa de contagem do BG da sla de monitoração in vivo da 

UCCI do IRD utilizando detector Nal(TI)3x3 posicionado na geometria de tireoide 

Série 1: 

Medi~ão Total LN i LN DESV 

1 717 6,58 3,20E-04 

2 687 6,53 6,17E-04 

3 673 6,51 2,06E-03 N 5 

4 729 6,59 1,19E-03 Média Geom 704 

5 717 6,58 3,20E-04 DPG(SF i) 1,03 

Série 2: 

Medi~ão Total LN i LN DESV 

1 730 6,593045 4,28E-04 

2 696 6,545350 7,29E-04 

3 755 6,626718 2,96E-03 N 5 

4 735 6,599870 7,57E-04 Média Geom 715 

5 663 6,496775 5,71E-03 DPG(SF i) 1,05 

Série 3: 

Medi~ão Total LN i LN DESV 

1 720 6,579251 2,66E-04 

2 705 6,558198 2,26E-05 

3 690 6,536692 6,90E-04 N 5 

4 690 6,536692 6,90E-04 Média Geom 708 

5 738 6,603944 1,68E-03 DPG(SF i) 1,03 

SFi Total Experimental 1,06 

SFi IDEAS 1,05 
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4.4 - Determinação do Fator de Dispersão para diferentes espessuras de tecido 

superposto ao órgão monitorado 

Este efeito foi investigado através da ampliação e alargamento do pescoço, 

conforme mostrado na Figura 4.1, de modo que a quantidade de tecido entre o detector 

e a glândula tireoide variou entre 0,5 e 2,5 cm, com incrementos de 0,5 cm em cada 

placa de acrílico adicionada. 

Para garantir a distância padrão de 15 cm para monitorações in vivo de tireoide, o 

fantoma foi deslocado no eixo z, sempre que necessário. As contagens foram afetadas, 

devido principalmente, às seguintes questões: 

• A atenuação dos fótons foi aumentada pela adição das placas de acrílico (de 0,5 cm 

a 2,5 cm) simulando camadas de tecido humano, mais espessas. 

• A distância da tireoide em relação ao detector foi aumentada, porém a distância da 

superfície do pescoço em relação ao detector foi mantida constante. 

A Tabela 4.4 apresenta a dispersão nas taxas de contagem do sistema de 

detecção obtidos para as diferentes espessuras estudadas. 

Tabela 4.4: Dispersão das contagens do detetor Nal(TI)3x3 na RDI do 1338a 

para diferentes espessuras de acrílico sobre o fantoma de tireoide-pescoço 

Camada 
Espessura 

Cont Líquida LN i LN DESV 
(em) 

0,0 30788 10,334892 2,79E-02 

11 0,5 28614 10,261641 8,79E-03 
111 1,0 26974 10,202623 1,21 E-03 
IV 1,5 25548 10,148330 3,83E-04 

V 2,0 23408 10,060849 1,15E-02 

VI 2,5 22005 9,999008 2,85E-02 

N 6 

SFi Experimental 1,12 

SFi IDEAS 1,12 
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o Fator de Dispersão obtido a partir do estudo de diferentes espessuras de 

placas de acrílico apresentou o valor de 1,12, assim como no Guia IDEAS. Os 

resultados deste experimento revelaram que o efeito do tecido superposto à tireoide é 

significativo nas condições de medição estabelecidas, e deve ser levado em 

consideração na estimativa da incerteza total da técnica de monitoração in vivo de 

tireoide. Esta consideração é válida para indivíduos cuja espessura de tecido esteja 

compreendida na faixa estudada de 0,5 a 2,5 cm, e seja utilizada a geometria de 

tireoide conforme descrito neste trabalho. 

4.5 - Determinação do Fator de Dispersão associado à distribuição da atividade 

Para avaliar o efeito da distribuição da atividade no fator de calibração, foram 

estabelecidas nove configurações distintas, conforme descrito no item 3.7 (Capítulo 3 -

Materiais e Métodos - Tabela 3.3 e Figura 3.22). Cada uma das peças foi pesada em 

uma balança eletrônica previamente calibrada (Anexos 4A e 48) calculando-se sua 

atividade como o produto de sua massa pela atividade específica do fantoma (expressa 

em 8q/g). Foram então obtidos os fatores de calibração e dispersão conforme 

apresentado na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5: Fatores de Calibração, atividades e massas correspondentes a cada 

configuração estudada 

Configuração 
Massa Atividade Contagem 

Cpml 
FC 

{9} {Bg} líguida {c~ml/Bg} x 10.3 

A (1+2+3+4) 0,65 17867 40719 2714,6 152 
B (3+4) 0,22 6047 13554 903,6 149 
C (1+2) 0,42 11545 25070 1671,4 145 
D (1+3) 0,31 8521 19290 1286,0 151 
E (2+4) 0,33 9071 19403 1293,5 143 
F (1 ) 0,20 5497 12898 859,9 156 
G (3) 0,11 3024 6736 449,1 149 
H (2) 0,22 6047 13242 882,8 146 

(4) 0,11 3024 6918 461,2 153 

N 9 

Média Geom FC 149 

SF i experimental 1,03 

SF i IDEAS 1,05 
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A partir das contagens realizadas para cada configuração é possível determinar o 

fator de dispersão, o que permite avaliar o efeito da distribuição da atividade do fantoma 

no fator de calibração que no caso deste estudo apresentou espalhamento menor que o 

sugerido no Guia IDEAS. 

Como já comentado anteriormente, os Fatores de Dispersão apresentados no 

guia europeu IDEAS são valores de referência, e não valores reais a serem confirmados 

experimentalmente, pois trata-se de um parâmetro que depende das características de 

cada sistema de detecção. 

De qualquer forma, este resultado destaca a importância de se avaliar a 

influência deste parâmetro (distribuição da atividade no órgão) no fator de calibração, 

incluindo esta dispersão no cálculo do SF total da técnica, visto que foram observadas 

diferenças significantes entre algumas configurações de distribuição da atividade no 

órgão. 

4.6 - Avaliação do Fator de dispersão associado à flutuação da contagem devido 

ao reposicionamento do fantoma 

Visando avaliar a reprodutibilidade da geometria padrão utilizada nas medições 

in vivo da tireoide, foram registradas as contagem a partir de uma série de cinco 

medições do simulador com o sistema de detecção Nal(TI) posicionado a 15 cm de 

distância em relação ao simulador. Os valores obtidos são apresentados na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6: Flutuação da contagem líquida na região do 1338a, utilizando sistema 

de detecção Nal(TI), a partir do reposicionamento do fantoma de Tireoide 

Desv 
Medição Cont Líguida Padrão LN i LN DESV 

1 35530 188 10,478133 4,54E-03 

2 36640 191 10,508896 1,34E-03 

3 36358 191 10,501170 1,96E-03 

4 38006 195 10,545499 5,71E-11 

5 44080 210 10,693761 2,20E-02 

N 5 

Média Geom 38006 

SF i Experimental 1,08 

SF i IDEAS 1,05 
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Considerando a incerteza associada a cada medição como o desvio padrão da 

contagem (calculada como a raiz quadrada da contagem), observa-se que a medição 5 

situa-se fora do intervalo de incerteza do valor médio. Este fato deve-se, possivelmente, 

a alguma falha na reprodução exata da geometria de contagem. As contagens para os 

demais quatro reposicionamentos são estatisticamente equivalentes, considerando-se a 

incerteza associada a cada valor em relação à média dos quatro valores. 

Este resultado destaca a recomendação de que, para a obtenção do fator de 

calibração a ser utilizado na rotina de monitoração, seja sempre realizada uma 

sequência de medições com reposicionamento do fantoma de forma a identificar e 

evitar possíveis falhas de reprodução da geometria padrão, criando-se também um 

critério estatístico de exclusão de resultados. 

4.8 - Fator de Dispersão Total da técnica 

A Tabela 4.7 apresenta uma comparação entre todos os valores experimentais 

de SF obtidos neste estudo e os correspondentes valores apresentados no Guia IDEAS 

para fótons com energia acima de 100 keV. 

Tabela 4.7: Comparação entre valores experimentais de SF e os apresentados no Guia 

IDEAS 

Item Fonte de incerteza SFi ex~ SFi IDEAS 

4.1 Estatística de Contagem 1,01 1,07 

4.2 Posicionamento 1,08 1,05 

4.3 Sinal do BG 1,06 1,05 

4.4 Espessura de tecido 1,12 1,12 

4.5 Distribuição da Atividade 1,03 1,05 

4.6 Calibra~ão {Re~osicionamento} 1,08 1,05 

I SF Total da técnica 1,37 1,17 

Observa-se que o SF total da técnica estudada (1,37) apresenta-se 

significativamente superior ao valor sugerido no Guia I DEAS (1,17). Este fato ressalta a 

importância de se desenvolver este tipo de estudo especifico para cada técnica utilizada 

no laboratório. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

• Em relação à flutuação da estatística da radiação de fundo (background) da sala 

de monitoração, o sistema de deteção da UCCI apresentou estabilidade equivalente ao 

parâmetro de referência do Guia IDEAS. Por outro lado, no caso da flutuação estatística 

da contagem o SF experimental apresentou valor inferior ao SF-IDEAS. 

• Em ambos os casos ressalta-se a importância da manutenção preventiva dos 

equipamentos eletrônicos e a realização rotineira de procedimentos de controle de 

qualidade dos detetores para manutenção da confiabilidade e estabilidade destes dois 

parâmetros. 

• As fontes de incerteza associadas a parâmetros de origem sistemática na 

monitoração in vivo de tireoide podem ser minimizadas através da realização de séries 

de medições para obtenção do fator de calibração e respectivos SFs. Esta observação 

aplica-se aos estudos relativos às incertezas associadas a variações no posicionamento 

dos detetores e ao processo de calibração (reposicionamento) propriamente dita. 

• Visando uma maior padronização do posicionamento dos detetores e eliminação 

de erros sistemáticos, recomenda-se a instalação de sistemas de coordenadas nos 

suportes. Esta medida proporcionaria uma melhora significativa na qualidade e 

confiabilidade dos resultados de medições. 

• Em relação à avaliação do efeito da dispersão da atividade no órgão, destaca-se a 

importância de realizar mais estudos deste fator visando à determinação do SF total de 

cada técnica em particular . 

• Recomenda-se, ainda, complementar este estudo, incluindo a avaliação da 

influência do tamanho da glândula tireoide, assim como o efeito do método de análise 

de espectro adotado pelo laboratório no fator de calibração. 

• Outro aspecto importante a ser ressaltado é a importância de se realizar 

experimentos visando a determinação dos fatores de dispersão das demais técnicas de 

monitoração in vivo, visto que, em alguns casos observou-se a influência de parâmetros 

associados a incertezas sistemáticas na qualidade da medição. 

• De uma forma geral pode-se concluir, por meio da comparação dos SFs 

experimentais e de referência, que os parâmetros associados à técnica de monitoração 

in vivo de tireoide adotados na UCCI do IRD apresentam reprodutibilidade e incerteza 

na medição adequada e compatível com os padrões internacionais de qualidade para 

este tipo de monitoração in vivo. 
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Anexo 1 

Procedimento para cálculo de atividade de 1311 equivalente a 133Ba 

A obtenção do fator de calibração utilizando 133Sa como padrão para cálculo da 

atividade de 131
1 incorporado à tireoide, utilizando-se detetores cintiladores de 

Nal(TI)3"x3" é possível, uma vez que as regiões correspondentes às energias dos 

fótons emitidos pelos dois radionuclídeos são equivalentes. O procedimento consiste na 

preparação de simuladores de tireoide contendo solução padrão de 133Sa distribuída 

uniformemente em papel de filtro cortado no formato da glândula. A principal vantagem 

para utilização do 133Sa em substituição ao 131 1, reside na maior meia-vida física do 

133Sa, o que permite maior flexibilidade de tempo para realização das calibrações. A 

metodologia aplicada é descrita a seguir: 

Realizar medições com simulador de tireoide contendo atividade conhecida de 133Sa; 

definir região de interesse cuja faixa de energia seja comum às emissões gama 

provenientes do 133Sa e 1311. Considerando que as energias dos fótons emitidos pelo 131 1 

são equivalentes às do 133 Sa, é razoável supor que a eficiência de deteção na região 

de interesse selecionada para 133 Sa é correspondente à do 1311. 

Dado que: Eficiência = cpsldps 

Eficiência Para 131 1= CpS131 Ii dps 131 1 (1.1 ) 

Eficiência para 133 Sa = cps 133Sal dps 133 Sa (1.2) 

Onde "cps" é a taxa de contagem na região de interesse e "dps" é a taxa de 

desintegrações do radionuclídeo. 

A atividade equivalente de 131
1 é aquela cuja taxa de contagem na região de interesse é 

igual para ambos os radionuclídeos. Considerando que nesta região de interesse: 

Eficiência para 131 1 = Eficiência para 133Sa, então: cps131 1 I dps131 1 = CpS133Sa I dps133Sa 

E assumindo-se que cps 131 1 = cps 133Sa, então, neste caso, as equações 1.1 e 1.2 

podem se igualar: 
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dps 131 1 = dps 133Ba (1.3) 

Sabendo-se que a taxa de desintegração (dps) dos radionuclídeos na região de 

interesse previamente definida é corresponde ao produto da atividade pela intensidade 

gama (y) dos foton. Assim: 

(1.4) 

Onde, "A" é a atividade em Bq do radionuclídeo em questão e "y" é a intensidade de 

emissão gama correspondente a cada energia. 

Substituindo o percentual de emissão gama ("y") pelos respectivos valores obtidos nas 

tabelas de energia, a equação 1.4 será apresentada da seguinte forma: 

Atividade equivalente de 131 1 (Bq) = A 133Ba . Li Yj133Ba 

Li Yi1311 

(1.5) 

A Tabela a seguir apresenta as energias dos fótons do 133Ba e 131 1 e suas respectivas 

intensidades de emissão. 

Energias dos fótons e intensidade de emissão para 133Ba e 1311. 

Energias y 133Ba (keV) y 

276,39 0,071 

302,85 0,183 

356,01 0,620 

383,85 0,089 

Energias y 131 1 (keV) y 

284,30 0,061 

364,48 0,817 
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Anexo 2 

Cálculo da Atividade Corrigida (A) e Fator de Calibração (FC) 

- Para a Correção da Atividade do simulador, é utilizada a seguinte fórmula: 

-At 
A=Ae 

o 

A= Atividade da Amostra na data da calibração; 

A = Atividade Inicial da Amostra na data de sua fabricação; 
o 

À = Constante de Decaimento 

t = Tempo decorrido entre a fabricação da fonte e a calibração (dias). 

- O Fator de Calibração (FC) é calculado de acordo com a seguinte expressão: 

F·/"' - cpm stil' 
L Tir 

FCrir = Fator de calibração na geometria de tireóide (cpm/Bq); 

Cpmstir = Taxa de contagem líquida do simulador (total de contagens na região de 

interesse do 131 1 subtraída do "background"); 

Acalib = Atividade total de 131 1 ou 133Ba presente no simulador de tireóide no momento da 

medida. 
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Anexo 3 

~D REQUISIÇÃO DE FONTES RADIOATIVAS ~PEDIDO: 
LABORATÓRIO NACIONAL DE METROLOOIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES 43/04 

SERVIÇO DE METROLOOlA DE RADIONUCLÍDEOS DATA: 
16/04/04 

SERVIÇO: SOUOTANTE: RESPONSA VEL (chefe): RAMAL: 
SEMIN Bernardo Maria Cristina Lourenço 8126 

PROJETO/ATIVIDADE: APUCAÇAo: COOPERAÇAO COM: 
Monitoração Individual Interna Produção de fantorna de tireóide IAEA-Projeto ARC AI. 

RADIONUCLlDEO: ATIVIDADE TOTAL: ATIVIDADE ESPECIFICA: MASSA/VOLUME: 
8a-133 15 microcuries 5 microcuries / grama 3 gramas 

TlPOS DE FONTES: (marcar com um x a opção) 

~metro (X) Garrafu ( ) Ampola ( ) Cintilação ( ) Eletrodepositada ( ) Balão ( ) 

~lIi ( ) Fihro ( ) Pote ( ) PwttifOnne ( ) Tubo de Ensaio ( ) Outros ( ) 

hoSfIO: 
ácido nitrico 1 ~ 

OBSERVAÇOES: 

A SER PREENCmoo PElA METROLOOlA 
RESPONSA VEL: Antonieta Di POnzio 

DATA DE PREPARAçAo: 28 04 ú4 

lMERO DA FONTE: 47 L 04 

.1 ATIVIDADE TOTAL: 16,209 ~Ci 
A TlVIDADFJMASSA-VOLUME: 4,207~ICilg 

DATA DE REFERÊNCIA: 26.04 04 

MASSA/VOLUME: 3,8531 g 

INCERTEZA TOTAL: 0,72% -
PREPARADO POR: Estela e Antonieta 

OBSERVAçOES: 

RECEBIDO POR:JIJ~,,1:l ~ (C,GJ-1 
ENTREGUE POR: 
fi..R:ikA.. IA, ..L -4 JC'1/~ 'i 
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Anexo 4 - A 

EMPRESA BRASILEIRA DE 
CALlBRAÇÃO 

r--l (>[~[) 
~ f)(,1fO 
L...-...J RlITl]nW~O 

1111111111111. 

Certificado N° 2008223 

'7025 

[' CAL 0301 

(BC em .\1ono e IJím~nsj(}fUJI Púgintl I til' 2 
P"':l' J (lI ~ 

1. IDENI'IFlCAcAO DO CUENI'E 
knlification o(t., {'lIumw, 

,olicitante: Instituto de Radioproteção e Dosimetria ",,,"".., 
Endereço: Rua Salvador Allende. s/n° - RecreiolRJ - cep: 22.780-160 
ddrr,\\ 

:':ontratante: O mesmo 
Jlbttur ,\tl'rrlfll!'" 

~=ndereço: O mesmo 
ddrt'u 

2. CONDIÇÓES AMBIENTAIS 

remperatura Ambiental: (°0: 
.: midade Relativa do Ar ( % ,: 
>ressão Atl1lO!>-férica do Ar (hPa,: 
:limatizado: 
';'~tá\'el: 

3. PROCEDIMENTO 

I Não 
, Não 

25 ± 2 
~() ± 5 

I(K)!\ + 5 
(X lSim 
( X I Sim 

..... " cOllllipn '-;''''';1 do l4botruório IÚ caJibraçÓ1l. 
ntIo 4< «_ COM tU roNÜfÕ<' ptIIIriio 4< ...ur" •. 
..", ..... __ IfIIoçil<sdtl OI.\'L R.lJ, R/li "", 
ttHO/DnIIitItIh < ...... P""';"l./J/94 do /,~M~'TRO, 

,'lIlibração Executada através da comparação de pesos-padrão com ao indicações do instrumento calibrado. conCorme procedimento 
'OT-04-102 Wara balanças mecãnlcas' e POT -04-103 (Para balanças eletrônicas'. 

4. OBJETO CALIBRADO 
tIIjf'Cln! ('alibmt;Olf 

)escrição: 
"'J"'" fi! Calibnuiun 

~u série: 
rriol ,'u~r 

dentincação: 
1"ulijical;,m 

:arga mín.: 
tmí",,,m I JHHI 

_'apaddade: 
bili(v 

Balança Eletrônica 

1121292271 

RM.17662 

O.Olg 

22g 

'aixa de utilização: () a 22g 
'''''1((' "(14" 

Fabricante: Mettler Toledo 

Modelo: AX26 
Mot/,/ 

Classe: CD 
('üw 

e: O.OOlg 
AItd 

Divisão: O,(KK)()I g 
/Ji,'isUIR 

Data da calibração: 
[)aI,of 

11/II2(KI!! 

,ocalização do In.~trumento: Lab. de Instrumentos Semi-novos 
t'l'GlU'R fI/ ,Ir, i"SlruRWnI 

5. PADRÓES UTIUZADOS / RASTREABIUDADE 
'l'tJc-f'GbiJiI, 

Padriles Identificado Marca Certil\cado --uriiO 
ConJUnto de Pesos-padrão PMPP-()I K:-.I Waagen M-179<K)/06 KN Waagen 

.. 

-V1illcJ8ile 
28/J7TOIO 

Signa~: AI" ~zado 
Rio de Janeiro. I1 de Janeiro de 2008 

,~ 

AI. ~"Paola 
Deplcrfúiiento Técnico 

K.te cerUncado atende _ requisitos de acreditação pela C(;CRE IINMIo."RO. qUl! •• aliou • competência do 
laboratório r comprovou sua rastreabllidade a padriin lUIdonais de medida. 

IRma A e:aao LJuaii&A .i. fiO .. llI666 
.... Exato I Ílstria. ~rcIo de ... ncu 

Av. Ir.sil, 11610 - Coalho Nato - Rio de J .... iro,RJ - Cep:21530-000/fax: (211 2471-1227 / T":(21)2472-515B 
_.puoex_.com.br matrologl •• ...-".to.com.br 
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'iBIYzI 
METROLOGIA 

Anexo 4 - B 

EMPRESA BRASILEIRA DE 
CA LIBRA ÇÃO 

Certificado N° 2008223 

Laboralório clt- <:alibração Acredillldo ..... ('(;<:RIiIIS:\IKfRO clt- Al-ordo 

com a AB!liT !liBR ISO/IR' 17025. sob o nú .... ro <:aI·JOI. 

RESUIIAlJOS DA CALlBRACÃO .- -
v\'<: do Padrão Anlesdo Valor Médio Erro de In«rteza Fator de Graus de 

Ajuste .1nal· Medição E"JI8ndida Abrangência Liberdade 

(11) Ig) Ig) Ig) Ig) "k" Eretivos 
O.OIOI){1 0.00997 0.01000 0.00000 0.00001 l.OO infinito 

O.051X11 0.051XXI O.05IXXI ·O.IX){X)I O.!XXXII l.OO infinito 

O.2!XXMI 0.21XXII O.lIXIIIII O.lllllKkl 0.00001 2.IM) infinito 
050lXI2 051XI02 O.5IXIIXI -O.00IX12 O.lXXI02 2.!1O infinito 
I.(X)(X){) 0.99999 0.99999 ·O.lXXXlI O.IXX102 2.06 ,u,.M5 
5.(XXlII2 5.!X)()(X) 5.mOOO ·OJIIXX)2 O.O(XlIlJ 2.(10 infinito 
<1.<199<17 9.9<19<17 IO.lXIOO2 0.!XXlI15 O.OOIXl4 2.IX) infmito 
1-l.9<I9<IX 14.9<19<12 15.1XXlIlI O.!MXXH (l.{XXXI6 2.IXI intinito 
19.999<17 19.9<lXHO 20.IXX)()2 O.0I:X)()5 OJX)()()5 2.1X1 intinito 
21.9<I9<IX 21.<J9<I8<1 22 (XIIX)3 OIXIOO5 000007 200 infinito 

Púgl1W ~dt' 2 
PU!!I' 2 of 2 

Limite de Erro' 
Ig) 

I Port. 2.161941 

0.00100 

O.IMIIIMI 
O.IMlIIMI 
0.1)(1100 
O.IMII(XI 
O.()()I(X) 

flJlOlIXJ 
O.!XIIIXI 
O.!XII(X) 
O.lXlInO 

IRS: A inttrt .... pandida dr mecJlçio ..... tada • drclarada 001lIO • incfrt •• plldrio • mecJIçio lIIIIIIlpIkMa pdo r .. or dr ab....,.mcla k··. o q .... 
.. ra wna d"'rihulçin t com ckttrmiMdoIi ........ dr ............. .u-••. corraponde • _ ............... dr ............. d.IIpnI>ÍII1IICI8mrnI. 95<:,. 

7. TESTES REAL/7ADOS 
\ I Exn:vrRKlllAJ)E 

I IQuadrado 

( OBSER\-:.tC(jES 

I X 1 Redondo 

··rdarioIuIdoI .. tahrIa 

Indk1lçio 
Média 

I 1 Trianaular 

I UI' equlpa .... nto Htá em ronformidadr com os Ilens 3.5 a l.7 da PorIaria 2l6I94 do I!liM.:TRO. 

1 7._ 
1 7._ 
l 7.00000 
4 7,_ 
S 7,00000 

" As .UvidadH de rePII"' e tUustH porvenlura roallado! neste inlnunenlo nin raoem parte do escopo dr .. r.;" .... acr<dllados pela 
(·(;(·Kt:JIS'U:TKO. 

• K.le certllk'lldo é .álido e.dusi' ...... nl. para o equlpam<nto dHCrilo. nas Ctllldiç/ios ospedr",adas, nin Rndo ext.nsivo I qnal5quer 
outros. mt5mo qlK' simiI8rt'S. I. ,\ calibração "'d_ nin isenta o objeto do ronlrol. metrológico .... bdecido ..... rquJamenlaçio metroló&lca. 

I (k dack .. dHte certilk~ntiodr acordoCOOl o ISO (ai" Ir <diçin ...... ilflfll •• publkação EA-4I02:1999. 

Rio de Janeiro. 11 de janeiro de 2008 

t"'" certilkado alenck- .... "",ukil'" dr acr<ditaçin ..... n;CR.: /IS".:TRO. que .... iau a COOI .... êncl. do 
Iabonolório • comJll'O"OU sua rastreabilidack a pad .... nac:ionaIs clt- medida. 

11== a: a:tiO CC csu:na= NU fiO Mi)i886 
P_ luto Indústria. Comércio ele .... nçu 

Av. Irasll, lU 10 - coelho Neto - Rio ele Janeiro,RJ - Cep:l15Jo-GOO/'ax: (21) 2471-1227 I T":(21)1472-5151 
www._ato.com.brmetrologiaO-"xato.com.br 
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