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RESUMO 

 
Um programa de comparação de medidas de atividade de radiofármacos administrados a pacientes  
em Serviços de Medicina Nuclear, com a finalidade de avaliar o desempenho de ativímetros, vem 
sendo conduzido no país sob a coordenação do Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, IRD/CNEN. Neste trabalho, são apresentados os resultados de 
medidas de atividade, realizadas na cidade de Porto Alegre, RS, em 2004, empregando os 
radionuclídeos 131I e 99mTc, de modo a possibilitar a verificação da rastreabilidade metrológica dos 
ativímetros utilizados pelos Serviços de Medicina Nuclear participantes deste programa. Os 
resultados obtidos foram analisados sob o ponto de vista de conformidade com os requisitos 
estabelecidos pela CNEN e comparados com resultados obtidos em outras cidades brasileiras. A 
importância deste programa reside no fato de ser possível identificar falhas nos ativímetros que 
possam ter implicações na proteção radiológica de pacientes submetidos a procedimentos 
diagnósticos ou terapêuticos que empregam radiofármacos. 
  
 

         1. INTRODUÇÃO 
 
Os Serviços de Medicina Nuclear (SMN) utilizam em sua rotina calibradores de radionuclídeos 
(comumente chamados ativímetros) para medir a atividade de soluções, contendo radiofármacos, 
administradas a pacientes com o propósito de obter o diagnóstico de doenças ou sua terapia. Para 
otimizar um exame ou um tratamento, é preciso, no entanto, que a atividade de cada radiofármaco 
empregado seja determinada o mais corretamente possível, de modo a garantir  uma imagem com 
qualidade ou um tratamento eficaz, sem submeter os pacientes a doses de radiação desnecessárias ou 
insuficientes. Um programa de comparação foi conduzido com o objetivo de investigar o 
desempenho em qualidade das medidas de atividade realizadas pelos SMN em Porto Alegre, dando 
continuidade ao trabalho que vem sendo realizado em outras cidades, sob coordenação do IRD-
CNEN (1,2). 
 
 
2. BREVE HISTÓRICO 
 
Muitos calibradores de radionuclídeos empregados em Medicina Nuclear têm a vantagem de 
proporcionar respostas rápidas e precisas, contribuindo para o sucesso de exames de diagnóstico 
por imagem ou de radioterapia.  
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No entanto, estudos realizados mostram que alguns equipamentos em operação no Brasil estão mal 
calibrados ou apresentam intervalos de tempo muito longos entre as calibrações, levando a valores 
errôneos das medidas de atividade. 
 
O 131I e o 99mTc são radionuclídeos amplamente usados em Medicina Nuclear, tendo por isso sido 
selecionados para a condução do presente trabalho. Os valores de referência para as atividades das 
amostras de iodo e de tecnécio foram obtidos empregando o ativímetro Capintec CRC-15R, 
disponibilizado pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria, IRD/CNEN, devidamente calibrado, 
com os radionuclídeos medidos nos sistemas de medição padrão, e rastreado à câmara de ionização 
IG11 do SEMRA/LNMR1/IRD/CNEN (3). 

 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Foi realizada uma rodada de comparação com os dois radiofármacos acima mencionados, em dez 
Serviços de Medicina Nuclear de Porto Alegre, tendo sido utilizados dois frascos de penicilina 
contendo, cada um, 5ml das respectivas soluções radioativas. 
 
A medida da atividade foi realizada em dois estágios: 
 
Estágio 1 - no Laboratório 
Cada uma das duas soluções contendo os respectivos radiofármacos foi medida no ativímetros 
Capintec CRC-15R calibrado pelo IRD. Os valores obtidos forneceram os valores de referência Xref 
das respectivas atividades medidas.  
 
Estágio 2 - nos Serviços de Medicina Nuclear:  
a) foram anotados a data da medição, o fabricante e o modelo de cada ativímetro; 
b) foi medida a radiação de fundo de cada ativímetro, antes da solução radioativa ser   inserida no 
equipamento; 
c) foram realizadas três medidas em cada calibrador, para cada solução radioativa; 
d) foi medida a radiação de fundo de cada ativímetros, após a solução ser retirada do equipamento e 
colocada na embalagem de transporte; 
e) foram anotados os dados da última calibração do ativímetro em cada SMN. 
 
 
3. PROCEDIMENTOS PARA A COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 
 
Cada SMN participante recebeu um código individual. A fim de possibilitar a comparação dos 
resultados, as medidas de atividade realizadas foram corrigidas para a hora de sua realização 
empregando o ativímetro padrão. O valor da meia-vida adotado para o 131I foi de 8,04 dias e para o 
99mTc foi de 6,02 horas (4). O desempenho dos ativímetros dos SMN foi, então, avaliado em função da 
Razão R, que permite a associação aos valores obtidos por meio do equipamento devidamente 
calibrado pelo Órgão Regulatório. 
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4. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ATIVÍMETROS 
 
A Razão R é obtida pelo quociente do valor médio X , das três medições, pelo valor de referência Xref, 
estabelecido pelo LNMR1/IRD/CNEN, ou seja: 

refX
XR =  

 
O parâmetro R permite avaliar o desempenho dos ativímetros dos SMN, sendo que aqueles que 
apresentem valores entre 0,9 e 1,1 são considerados em conformidade com os requisitos estabelecidos 
pela CNEN. Quanto mais próximo de 1 for o valor de R, melhor o desempenho alcançado pelo 
ativímetro do SMN (3).  
 
 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram avaliados 11 ativímetros pertencentes a 10 Serviços de Medicina Nuclear em Porto Alegre, num 
total de 18 medidas para cada radionuclídeo, já que alguns dos ativímetros possuíam dois modos de 
operação: dial e preset. Os resultados obtidos com 131I são apresentados na Tabela 1 e os resultados com 
99mTc são apresentados na Tabela 2.  
 

   Tabela 1. Comparação do Desempenho de Ativímetros,  para 131I 
        Código do SMN              Razão (SMN/CNEN) 

RS-1 preset 0,982 
RS-1 dial 0,978 

RS-2 0,993 
RS-3 0,994 
RS-4 1,001 

RS-5  preset 0,987 
RS-5 dial 0,988 

RS-6 preset 1,003 
RS-6 dial 1,005 

RS-7 1,488 
RS-8 preset 0,983 
RS-8 dial 0,989 

RS-9 preset 0,962 
RS-9 dial 0,962 

RS-10 preset 0,977 
RS-10 dial 0,98 

RS-11 preset 1,01 
RS-11 dial 1,01 
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Tabela 2 Comparação do Desempenho de Ativímetros  para 99mTc 

              Código do SMN       Razão (SMN/CNEN) 
RS-1 preset 0,979 
RS-1 dial 0,984 
RS-2 1 
RS-3 0,99 
RS-4 0,989 
RS-5 preset 0,968 
RS-5 dial 0,979 
RS-6 preset 0,996 
RS-6 dial 0,994 
RS-7 0,992 
RS-8 preset 0,982 
RS-8 dial 0,983 
RS-9 preset 0,979 
RS-9 dial 0,98 
RS-10 preset 1,003 
RS-10 dial 0,994 
RS-11 preset 1,005 
RS-11 dial 1,009 

 
 
 

5.1 RESULTADOS PARA O 131I 
 
O valor médio da razão R, calculado da Tabela 1 foi igual a 1,016, com um desvio padrão de 0,119. 
Isto mostra que, em média, os SMN estão medindo corretamente o radiofármaco 131I. 
 
A Figura 1 mostra o desempenho dos SMN em relação à Razão R, onde pode ser observado que 95% 
dos SMN estão em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo IRD/CNEN. Pelo fato do 
resultado da medida de um dos ativímetros ser muito diferente do esperado, a média encontrada para 
as 18 medidas realizadas foi de 1,016, com um desvio padrão de 0,119. A média obtida ao se refazer 
os cálculos sem o dado muito discrepante (RS-7) é de 0,988, com um desvio padrão bem mais 
razoável, sob o ponto de vista de proteção radiológica, de 0,015. 
 

 
5.2 RESULTADOS PARA O 99mTc 

 
O valor médio da razão calculado da Tabela 2 foi igual a 0,989, com um desvio padrão de 0,011. Isto 
mostra que, em média, os SMN estão medindo corretamente o radiofármaco 99mTc. 
 
A Figura 2 ilustra o desempenho dos SMN de comparação em relação à Razão R, podendo ser 
observado que 100% dos SMN estão em conformidade com a Norma da CNEN (3). 
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                      Figura 1. Desempenho dos SMN em relação à Norma da CNEN, 
expresso pela Razão R, para o 131I. 
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Figura 2. Desempenho dos SMN em relação à Norma da CNEN,  
                 expresso pela Razão R, para o 99mTc. 
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A Figura 3 apresenta uma comparação do desempenho dos ativímetros dos Serviços de Medicina 
Nuclear de Porto Alegre (2004) com os das cidades do Rio de Janeiro (1998 e 2001) e Brasília (2002), 
estes dois últimos publicados na literatura (5).  
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Figura 3. Comparação do desempenho de ativímetros em Serviços 
de medicina Nuclear do Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, 
para 131I (Seqüência 1) e para 99mTc (Seqüência 2). 
 
 

6. CONCLUSÕES 
 
O desempenho dos ativímetros de Serviços de Medicina Nuclear de Porto Alegre foi avaliado e 
considerado adequado e superior ao encontrado em outras cidades brasileiras. 
 
Ao único SMN cujo ativímetro apresentou resultado fora do intervalo de +10% , foi recomendada uma 
re-calibração do equipamento, bem como a participação em futuras rodadas de comparação. 
 
Novos programas de comparação deverão ser realizados em Porto Alegre abrangendo os demais 
radiofármacos utilizados em medicina nuclear, dentro do escopo do Acordo de Mútua Cooperação 
firmado entre a UFRGS e a CNEN, de modo a assegurar o bom desempenho desses calibradores e, 
com isso, contribuir para a proteção radiológica dos pacientes submetidos a exames ou terapia com 
radiofármacos. 
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ABSTRACT 
 
 
A programme for the comparison of activity measurements of radionuclides administered to patients 
in Nuclear Medicine Services, for the purpose of diagnosis or therapy, is being conducted under the 
coordination of the Radioprotection and Dosimetry Institute of the Brazilian Nuclear Energy 
Commission, IRD/CNEN. In the present work, measurements of the activity of samples of 131I and 
99mTc were conducted in the dose calibrators of the Nuclear Medicine Services of the city of Porto 
Alegre, in the period from June to September 2004. The results were analysed to evaluate the 
compliance with the Brazilian regulation and were also compared to data available in the literature 
for the cities of Rio de Janeiro and Brasilia. The performance of the activity meters in Porto Alegre 
is shown to be very good, which contributes to the radiological protection of patients submitted to 
diagnosis or therapy with radiopharmaceuticals.   
 
 
Key words: activity measurements, comparison, dose calibrators, nuclear medicine, 
radionuclides, radiopharmaceuticals, radiological protection of patients.  
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