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RESUMO 
 

O iodo-124 é um emissor de pósitron com 4,2 dias de meia vida física. Seu 

decaimento dá-se por emissão de pósitrons (23,3%) e captura eletrônica (76,7%). 

Suas características físicas e químicas o tornam um isótopo atrativo para aplicações 

médicas. O desenvolvimento de novas técnicas de imagens, melhorias na tecnologia 

de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET), o desenvolvimento de novos 

detectores e métodos computacionais de processamento de sinal, abrem novas 

perspectivas para a sua aplicação. Os crescentes usos da tecnologia PET em 

oncologia, em estudos de farmacocinética e de metabolismo de drogas, fazem dos 

radiofármacos marcados com 124I uma ferramenta de grande interesse e utilidade. O 

uso de moléculas marcadas com 124I destaca-se especialmente devido à conveniente 

meia-vida do 124I. Esta característica possibilita diagnósticos por imagens, em centros 

PET longe do local de produção de radionuclídeos. Dentro deste contexto, este 

trabalho apresenta um método de produção e separação de 124I. Este método é 

inovador e pioneiro no país. Baseia-se no desenvolvimento e utilização de alvos de 

natTeO2 nanoestruturados. Estes alvos são irradiados em um acelerador de partículas 

carregadas, de energia variável, o cíclotron CV-28 do IEN. As irradiações são 

realizadas com feixes de prótons de 24 MeV de energia inicial. Na preparação dos 

alvos nano particulados o destaque foi a simplicidade do método, que usa a técnica de 

sol-gel para obtenção de nano partículas, o TeCl4 como precursor e a água como 

solvente. O 124I produzido foi separado do material alvo por destilação seca e 

capturado numa solução de NaOH (0,02M), em sistema automatizado. O rendimento 

de alvo grosso foi de 6,81 MBq/µAh, sendo o rendimento da síntese de 

aproximadamente 90%. O 124I obtido foi então utilizado em estudos preliminares de 

biodistribuição. Estes estudos foram realizados em um MicroPET, modelo LabPET 4 

do CDTN, em camundongos tipo Swiss. Os resultados da aplicação de Na124I 

mostraram alta qualidade de imagem PET da tireoide, sendo que a máxima captação 

deu-se 6 h após injeção. 

Palavras-chave:  

Produção de Radiofármacos, Iodo-124, Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET), 

Nanopartículas, sol-gel.  
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ABSTRACT 
 
Iodine-124 is a positron emitter with physical half-life of 4.2 days. Its decay occurs by 

positron emission (23.3%) and electron capture (76.7%). Their physical and chemical 

characteristics make it an attractive isotope for medical applications. The development 

of new imaging techniques, improvements in Positron Emission Tomography (PET), 

the development of new detectors and computational methods of signal processing, 

open new perspectives for its application. The increasing use of PET technology in 

medical oncology, pharmacokinetics and drug metabolism, make the 

radiopharmaceuticals labeled with 124I a tool of great interest and usefulness. The use 

of 124I - labeled molecules stands out particularly due to the convenient half-life of 124I. 

This feature enables diagnostic imaging in PET centers far away from the 

radionuclides producing center. Within this context, this work presents a method for the 

production and separation of 124I. This method is innovative and pioneering in the 

country. It is based on the development and use of nanostructured targets of natTeO2. 

These targets are irradiated in a charged particles accelerator, with variable energy, 

the IEN’s CV-28 cyclotron. The irradiations are performed with 24 MeV, initial energy, 

proton beams. In the preparation of nanoparticulated targets the highlight was the 

simplicity of the method that uses the sol-gel technique for obtaining nanoparticles, 

TeCl4 as precursor and water as solvent. The produced 124I was separated from the 

target material by dry distillation and trapped in a NaOH solution (0.02 M), in an 

automated system. The thick target yield was 6.81 MBq/μAh, and the synthesis yield 

was 90%. The 124I obtained was then used in preliminary biodistribution studies. These 

studies were performed on a microPET, model LabPET 4 of the CDTN, in Swiss type 

mice. The results of the application of Na124I showed high quality PET imaging of the 

thyroid, with the maximum uptake at 6 h after injection. 
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1. Introdução 
 

1.1. Considerações Iniciais 
 

Os recentes avanços na área de diagnóstico por imagens, a informatização 

de equipamentos médicos, que usam tecnologia digital com alta definição, vêm 

transformando o modo de se diagnosticar diversos tipos de doenças. As vantagens 

não ficam restritas à melhoria da qualidade das imagens. Muito mais que isso, as 

recentes tecnologias proporcionam exames não invasivos, mais velozes, mais 

precisos, mais seguros, mais confiáveis. Não raro proporcionam diagnósticos mais 

precoces, aumentando enormemente a possibilidade de cura.  

Na área de diagnóstico por imagens em medicina nuclear, o uso de 

radioisótopos já era bem conhecido, e por algum tempo não teve muito destaque. 

Contudo, as três últimas décadas foram marcadas por um forte crescimento da 

utilização de radioisótopos singulares, mais especificamente, aqueles que emitem 

pósitrons (Holland, Williamson e Lewis, 2010) Este tipo de radioisótopo é produzido 

em aceleradores de partículas carregadas. São os chamados aceleradores cíclotrons.  

Atualmente, essa tendência já se caracteriza como um fenômeno mundial. 

Com a recente disseminação de aceleradores de partículas (cíclotrons), de pequeno 

porte, houve um forte crescimento no desenvolvimento e produção de novos 

radioisótopos e radiofármacos. O uso desses emissores de pósitrons tem sido um 

enorme sucesso, particularmente no diagnóstico e controle de tumores. Devido a esse 

sucesso, aumentam-se os investimentos e multiplicam-se os centros produtores.  

Na área de saúde pública, uma das grandes contribuições das recentes 

tecnologias de diagnóstico por imagens, além das já mencionadas, está na sua 

capacidade multifuncional, ou de multi-propósitos, o que sem dúvida representa 

economia de tempo e recursos. Um exemplo é justamente a Tomografia por Emissão 

de Pósitrons – PET (da sigla em inglês Positron Emission Tomography) (Cherry, 2006) 

que pode fazer varredura de corpo inteiro e diagnosticar tumores não visíveis por 

técnicas convencionais.  

Ainda, em termos de política pública de saúde, mesmo que em um primeiro 

momento o custo desses novos exames não seja competitivo com os métodos 

convencionais, eles representam uma economia final, com redução de tempo de 

internação, definição mais adequada de procedimentos terapêuticos e resultados 

muito mais favoráveis em termos de melhoria da qualidade de vida. Com essas 
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vantagens, a disseminação do uso dessas novas tecnologias inicia um ciclo virtuoso 

que certamente resultará na democratização de exames de ponta, com melhores 

resultados e, por conseguinte, estímulo ao desenvolvimento de outras tecnologias. 

Obviamente, o impacto benéfico na saúde pública, a médio e longo prazos, está no 

controle adequado de diversas doenças, incluindo o câncer. 

No Brasil, as primeiras iniciativas (Fonseca et al., 1987) desenvolvidas para o 

controle do câncer ocorreram somente a partir do início do século XX, tendo sido 

orientadas para o diagnóstico e o tratamento da doença. Como era de se esperar, 

ficou claro que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor seria o prognóstico dos 

doentes, iniciando-se assim uma política de prevenção e o diagnóstico precoce do 

câncer com aplicação da tecnologia nuclear. A importância crescente das neoplasias 

malignas no quadro sanitário do Brasil tem ampliado a discussão sobre o controle 

desse grupo de doenças, incluindo-as como uma das prioridades do setor de saúde. 

Assim, a inclusão de novas tecnologias, destinadas tanto ao diagnóstico precoce, 

como aos procedimentos terapêuticos vêm assumindo cada vez mais importância no 

processo como um todo.  

De modo geral, tanto nos países desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento, as técnicas de medicina nuclear, que utilizam radioisótopos 

emissores de pósitrons, para diagnóstico e controle de câncer vêm se destacando. 

Neste contexto, o radioisótopo mais utilizado é, sem dúvida, o Fluor-18, mas outros 

pósitron emissores com meias vidas mais longas tem se destacado, como por 

exemplo, o Iodo-124, Cobre-64, Ga-68 (Fujibayashi et al., 2008; Holland, Williamson e 

Lewis, 2010). 

Com estes radioisótopos, são sintetizados radiofármacos, com diferentes 

especificidades, além de marcação de moléculas específicas para estudo de 

diferentes tecidos, órgãos, e, por conseguinte, diferentes tipos de diagnósticos. Cada 

um dos radiofármacos, ou das moléculas marcadas, tem suas aplicações, vantagens 

e desvantagens, que serão abordadas ao longo deste trabalho.  

A parte central dessa tese trata especificamente do Iodo-124, seus métodos 

de produção e algumas aplicações, onde o diagnóstico precoce do câncer é um dos 

focos principais. Os detalhes específicos, as vantagens e desvantagens serão 

oportunamente apresentados e discutidos, bem como comparações com outros 

radiofármacos.  

Também, e ainda ocupando o centro deste trabalho, será apresentado um 
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estudo para otimização de sua produção, em larga escala, visando atender a 

demanda nacional. Trata-se da aplicação da nanotecnologia para o desenvolvimento 

do material alvo, que submetido a um feixe de partículas carregadas, em um 

acelerador cíclotron, será artificialmente transformado em Iodo-124 radioativo. Como 

sequência natural, será apresentado um estudo inicial de sua biodistribuição em 

animais. 

Vale destacar que, além de toda a tecnologia utilizada na produção e 

aplicação de um radiofármaco, será apresentada, de modo inédito em âmbito 

nacional, a aplicação da recente nanotecnologia ao desenvolvimento de 

radiofármacos, voltados para futura aplicação em saúde pública. 

 

1.2. Medicina Nuclear um breve histórico 
 

A história da medicina nuclear está intimamente ligada à história da 

descoberta da radioatividade natural por Henri Becquerel (Queiroz, Julio e 

Sanderason, 1986), e ao desenvolvimento do equipamento de Raios-X, por Wilhem 

Conrad Roentgen, em 1896. Com o desenvolvimento do aparelho de raios-X, 

Roentgen demonstrou, através do raio-X da mão da sua esposa,  que o 

comportamento dos tecidos humanos mostravam uma dependência com sua 

densidade (Zimmermann e Richard, 2007).  

Na área da pesquisa, o grande salto ocorreu com a descoberta dos elementos 

radioativos naturais por Marie e Pierre Curie, em 1898. Em 1932, a invenção, e a 

construção, do cíclotron, por Ernest O. Lawrence e M. Stanley Livingstone (E.O e M.S, 

1932) possibilitou a produção de material radioativo artificial, em larga escala e 

considerável variedade, através do bombardeamento de núcleos-alvo por partículas 

positivas aceleradas. Estes feitos abriram novos horizontes para o desenvolvimento 

das pesquisas, marcando uma nova era nas aplicações da energia nuclear.  

A Medicina Nuclear evoluiu em “saltos”, cada um deles relacionados à 

incorporação de novas tecnologias e equipamentos na rotina clínica. Os primeiros 

detectores de radiação eram relativamente simples, e não eram utilizados para 

produzir imagem. Com o tempo, foram surgindo novas aplicações até a utilização de 

detectores como mapeadores retilíneos (Croll, 1994). Estes, por sua vez, foram 

substituídos pelas câmaras de cintilação convencionais, e, a seguir, pelas câmaras de 

cintilação tomográficas. Mais tarde passaram a ser chamadas de câmaras de 
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tomografia por emissão de fóton único ou abreviadamente SPECT (do inglês Single 

Photon Emission Computed Tomography). Cada um desses equipamentos 

representou, na época de seu surgimento, uma verdadeira revolução na 

especialidade (Ramos e Soares, 2011). Recentemente, a evolução da câmara SPECT 

determinou o surgimento da câmara PET (do inglês Photon Emission Tomography). 

Atualmente, é o que se tem de mais avançado na medicina nuclear, quando 

combinado com a tomografia computadorizada convencional, o chamado PET-CT 

(Papathanassiou e Liehn, 2008). 

Desde a sua introdução em aplicações clínicas, às técnicas de tomografia por 

emissão de pósitrons, SPECT e PET, vêm suprindo a comunidade médica com 

informações biológicas distribuídas no espaço e no tempo. Entretanto, devido à 

meia-vida física extremamente curta dos emissores de pósitrons, e ao alto custo de 

implantação de todo o sistema e execução dos exames, só nos anos 1990 a 

tecnologia PET fixou-se definitivamente. 

A Medicina Nuclear no Brasil teve seu inicio com a inauguração do Laboratório 

de Radioisótopos da Faculdade de Medicina Nuclear da Universidade de São Paulo, 

em outubro de 1949, com o Dr. Ted Eston e sua esposa Dra. Verônica Eston.  Juntos, 

introduziram a tecnologia de radioisótopos no Brasil, que se tornou o primeiro país da 

América do Sul a iniciar-se na ciência que viria a ser a Medicina Nuclear.  

Com o auxílio da Fundação Rockefeller, os Eston criaram o Laboratório de 

Isótopos da Cátedra de Química Fisiológica da USP, em salas cedidas por seu 

catedrático professor Jayme Cavalcanti. Ali ministraram os primeiros cursos de 

Metodologia de Radioisótopos e, durante 8 anos, geriram em nível nacional as 

atividades ligadas a radioisótopos. Este laboratório foi transformado, em 1959, no 

Centro de Medicina Nuclear, anexo à Faculdade de Medicina da USP, inaugurado em 

25 de janeiro de 1959, dedicado principalmente ao ensino e ao treinamento, nomeado 

na época “instituição modelo para laboratórios de radioisótopos” pela Comissão de 

Energia Atômica dos Estados Unidos e a Agência Internacional de Energia Atômica. 

Em 14 de setembro de 1961, na sala de reuniões do Centro de Medicina Nuclear, foi 

fundada, pela iniciativa de Ted Eston e Verônica, a Sociedade Brasileira de Medicina 

Nuclear.  

 No Rio de Janeiro, em janeiro de 1956, com a colaboração do Dr. J. A. Villela 

Pedras, foi inaugurado o Centro de Radioisótopos do Serviço do Professor 

Berardinelli, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Em agosto de 1956, foi 
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fundado no antigo Hospital dos Servidores da Guanabara, hoje IASERJ (Instituto de 

Assistência ao Servidor do Estado do Rio de Janeiro), o primeiro serviço de um 

hospital geral no Brasil funcionando nas mesmas bases de qualquer outro serviço 

especializado do hospital.  

Em 1957, foi montada a primeira Clínica de Medicina Nuclear de caráter 

privado no rio de Janeiro, pelo Dr. J. A. Villela Pedras, a Clínica Costa Junior, hoje 

denominada Clínica de Medicina Nuclear Villela Pedras. Esta Clínica foi pioneira na 

instalação de gama câmaras computadorizadas e de SPECT, na América Latina 

(1980). Em 1964, foi criada na Escola de Pós-Graduação da PUC (Rio de Janeiro), na 

época sob a direção do Prof. Geraldo Siffert, a primeira cadeira de Medicina Nuclear 

na América Latina para preparação de médicos especialistas em Medicina Nuclear, 

por iniciativa do Dr. J. A. Villela Pedras(Queiroz, Julio e Sanderason, 1986). 

Mesmo nos países desenvolvidos, na rotina de grande parte das clínicas 

nucleares, o uso do emissor pósitron 18F-fluordeoxiglicose (FDG), composto análogo 

à glicose, para diagnóstico médico, é ainda relativamente caro. Contudo, há uma forte 

tendência de queda em seu custo final, e uma evidente vantagem, tanto econômica 

como social, de uma perspectiva mais ampla, quando se trata da questão de saúde 

pública, no contexto do sistema público de saúde. 

 

 

1.3. Breve Histórico sobre a Tomografia Por Emissão de Pósitron – PET 
 
 

No início dos anos 70, Louis Sokoloff e Martin Reivich mostraram que a 

desóxi-glicose marcada com carbono-14 era capaz de mapear o metabolismo 

cerebral (Sabbatini) e que era uma excelente opção para o mapeamento da atividade 

metabólica do cérebro e de outros órgãos. No final de 1973 percebeu-se que o 

flúor-18, devido à sua meia-vida de 109,77 minutos, e a radiação gama de 511 keV, 

proveniente da aniquilação de seus pósitrons emitidos, permitia obter imagens em 

seres humanos. Em 1975, a desóxi-glicose marcada com flúor-18 - 18FDG - foi 

sintetizada, e os primeiros testes com dois voluntários saudáveis foram feitos em 

1976. A qualidade da imagem não era ideal, mas os resultados foram muito 

promissores. 

Em paralelo a estas iniciativas da Universidade da Pensilvânia, 

pesquisadores da Universidade de Washington, sob a direção de Michel Pogossian, 
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construíram o primeiro “PET Scanner” - Tomógrafo por Emissão de Pósitrons - 

projetado para uso em humanos.  

Em meados de 1976, o grupo liderado por David Kuhl na UCLA dedicou-se à 

exploração de aplicações clínicas das imagens PET, principalmente na avaliação de 

disfunções do sistema nervoso central. Isto foi possível porque a UCLA era uma das 

poucas universidades que dispunham de um acelerador cíclotron (Agency, 2009), 

dedicado à produção de radioisótopos para uso médico. No mesmo período, outro 

“PET Scanner” foi instalado no Brookhaven Nacional Laboratory (Brownell G.L, 1999), 

de Nova lorque. Logo vieram outros para as Universidades de Michigan, Johns 

Hopkins e de Washington.  

A partir da observação do Dr. Otto Warburg (Kelloff et al., 2005), prêmio Nobel 

de Medicina nos anos 30, que as células malignas utilizam glicose em detrimento de 

outros substratos, pesquisadores do Brookhaven National Laboratory demonstraram 

a alta captação de FDG em tumores de animais e - pela primeira vez - cientistas do 

National Institutes of Health usaram o FDG para investigar a atividade metabólica de 

tumores cerebrais em humanos, usando as informações para o diagnóstico e o 

posterior tratamento da doença. Foi demonstrado ainda que o grau de captação de 

FDG estava correlacionado com o estágio do tumor e que o PET era capaz de fazer a 

diferenciação entre recidiva tumoral e necrose.  

Desde a metade da década de 80, o PET é utilizado em exames cerebrais 

(Cherry, 2006) para investigação de tecidos malignos recidivos. Ainda nos anos 80, o 

desempenho das imagens PET de corpo inteiro foi melhorado e, no início dos anos 90, 

sua aplicação como modalidade diagnóstica passou a ser formalmente reconhecida.  

Devido à meia-vida curta dos emissores de pósitrons, como o flúor-18, que 

tem sua atividade radioativa reduzida à metade a cada hora e cinquenta minutos, sua 

produção deve ser próxima ao local de aplicação. Esta condição exige instalação de 

equipamentos especiais, onde o acelerador cíclotron constitui-se no equipamento 

principal.  

Como já foi dito, um cíclotron é um acelerador de partículas usado para 

produzir radioisótopos. Seu sistema principal, seus acessórios e periféricos são 

instrumentos complexos que demandam elevados investimentos, bem como 

profissionais especializados. Este acelerador, basicamente, acelera partículas 

carregadas, que por sua vez induzem reações nucleares em determinados alvos, 

produzindo o material radioativo desejado. Este material radioativo passa por uma 
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síntese química resultando no produto final, ou seja, o radiofármaco, como por 

exemplo, o FDG. Para maiores detalhes, existe farta literatura descrevendo todo o 

processo (Welch M.J., 2003; Saha, 2005; Ramos e Soares, 2011). 

A proliferação de centros produtores de FDG só foi acontecer em meados da 

década de 1990, nos Estados Unidos e em boa parte do mundo. No caso do Brasil, a 

produção de radioisótopos constitui monopólio da União, conforme estabelecido na 

Constituição de 1988. Este fato tem desencorajado investimentos privados nesse 

campo. Atualmente, este cenário vem sendo modificado por algumas emendas 

constitucionais, que tornam o monopólio apenas parcial. Este é o caso da recente 

flexibilização do monopólio especificamente para os radioisótopos de meia vida curta 

(menor que 2 horas). Ainda não é a condição ideal, mas representa um avanço no 

sentido da democratização da utilização de tecnologia de ponta aplicada na saúde 

pública. 

 

1.4. Importância do PET para Saúde Pública  
 

Tempos atrás, o câncer era considerado como uma doença de países 

desenvolvidos. Recentemente, essa situação vem mudando, e um índice de 

incidência crescente vem sendo observado em países em desenvolvimento. A maioria 

deles ainda sofre com falta de recursos financeiros e humanos.  

Especificamente, nas últimas décadas, o câncer ganhou uma dimensão 

maior, convertendo-se em um evidente problema de saúde pública mundial. Uma 

estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê, para o ano de 2030, 27 

milhões de casos de câncer, com 17 milhões de mortes, e 75 milhões/ano de pessoas 

vivas com câncer. O maior impacto desse aumento deve recair sobre os países de 

baixa e média renda.  

Seguindo a tendência mundial, o Brasil registra importantes mudanças no 

perfil das enfermidades que acometem sua população. Vale observar que desde os 

anos 1960, as doenças parasitárias deixaram de ser a principal causa de morte, sendo 

substituídas pelas doenças do aparelho circulatório e pelas neoplasias. Em 2008, o 

câncer, no mundo e no Brasil, foi responsável por 8.096.676 mortes, o que 

representou 13,8% de óbitos registrados no mundo. Este número foi superado apenas 

pelas doenças cardiovasculares (30,4%). 
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Essa progressiva ascensão da incidência e mortalidade por doenças 

crônico-degenerativas, conhecida como transição epidemiológica, tem como principal 

fator o envelhecimento da população, resultante do intenso processo de urbanização 

e das ações de promoção e recuperação da saúde.  

No Brasil (Estimativas da Incidência e mortalidade de Câncer no 

Brasil,  Instituto Nacional do Cancer (INCA), Ministério da Saúde,  2012. Rio de 

Janeiro., 2012), as estimativas para o ano de 2012 - 2013 apontam a ocorrência de 

aproximadamente 518.510 casos novos de câncer, incluindo os casos de pele não 

melanoma, reforçando a magnitude do problema do câncer no país. Sem os casos de 

câncer da pele não melanoma, estima-se um total de 385 mil casos novos. Os tipos 

mais incidentes serão os cânceres de pele não melanoma, próstata, pulmão, cólon e 

reto e estômago para o sexo masculino; e os cânceres de pele não melanoma, mama, 

colo do útero, cólon e reto e glândula tireoide para o sexo feminino.  

Conforme o relatório do INCA, (Inca, 2012) espera-se um total de 257.870 

casos novos para o sexo masculino e 260.640 para o sexo feminino. Confirma-se a 

estimativa que o câncer da pele do tipo não melanoma (134 mil casos novos) será o 

mais incidente na população brasileira, seguido pelos tumores de próstata (60 mil), 

mama feminina (53 mil), cólon e reto (30 mil), pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e 

colo do útero (18 mil).  

Os cinco tumores mais incidentes para o sexo masculino serão o câncer de 

pele não melanoma (63 mil casos novos), próstata (60 mil), pulmão (17 mil), cólon e 

reto (14 mil) e estômago (13 mil). Para o sexo feminino destacam-se, entre os 5 mais 

incidentes, os tumores de pele não melanoma (71 mil casos novos), mama (53 mil), 

colo do útero (18 mil), cólon e reto (16 mil) e pulmão (10 mil).   

Estes números evidenciam a importância de técnicas novas para diagnóstico 

em uma escala que possa representar um avanço em termos de saúde pública. A 

tecnologia PET, pelos resultados apresentados, mostra-se uma dessas técnicas com 

grande potencial na área de diagnóstico por imagem. As principais áreas de aplicação 

do PET são: Oncologia; Cardiologia e Neurologia. Na oncologia, o PET tem-se 

destacado na avaliação do estado de vários tumores, incluindo os de pequeno 

tamanho, ajudando o tratamento e a terapia. Sua aplicação permite definir com alto 

grau de precisão a localização da lesão, determina com segurança o estadiamento 

(grau de avanço) da doença e permite acompanhar com precisão a evolução da 

resposta terapêutica. Fortalece a capacidade de planejar intervenções terapêuticas, 
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aumentando a possibilidade de resposta positiva ao tratamento. O diagnóstico 

precoce tem sido crucial para o tratamento efetivo com meios menos invasivos e 

poucos efeitos adversos.  

Um dos tipos mais letais de câncer é o de pulmão. No Brasil, em 2008, este 

tipo de câncer ultrapassou 27.000 casos. O uso do PET, em muitos casos, tem 

mostrado que a extensão da doença era muito maior do que aquela diagnosticada por 

outras técnicas.  

No caso do câncer colo retal e do fígado, o PET tem contribuído 

significativamente na avaliação de estadiamento, recorrências, resposta ao 

tratamento e avaliação de lesões no fígado para doenças metastáticas.  

Os linfomas não-Hodgkin geralmente exigem quimioterapia e algumas vezes 

radioterapia. Na maioria dos casos, a doença torna-se fatal. Entretanto, longas 

remissões e curas podem ser obtidas em tumores que seriam fatais, caso não 

tratados em tempo adequado. Nestes casos o uso do PET tem proporcionado melhor 

eficiência da quimioterapia, e na verificação se as células cancerígenas estão sendo 

destruídas.  

No caso de câncer de mama, no Brasil, segundo o Instituto Nacional de 

Câncer - INCA, são registrados anualmente em torno de 50.000 casos. Nestes casos 

de câncer, o uso do PET pode determinar se a quimioterapia está sendo eficaz e se 

está havendo resposta esperada à quimioterapia. Pode também determinar se a 

massa da mama é benigna ou maligna; detectar doenças metastáticas, recorrências 

locais ou distantes, bem como estimar a resposta ao tratamento.  

Nos tumores cerebrais o PET auxilia os diagnósticos por ressonância 

magnética, muitas vezes evitando cirurgias. Também auxiliam no direcionamento da 

biopsia, na determinação do prognóstico, gerenciamento pós-tratamento, diagnóstico 

entre recorrências e necroses da radiação e monitoração da resposta ao tratamento 

(cirurgia/ radioterapia/ quimioterapia) (Varrone, 2009). 

  



24 
 

1.5. Produção de Radioisótopos  
 

Os radioisótopos para fins médicos podem ser produzidos em cíclotron ou, 

ainda, em reatores nucleares. O tipo de radionuclídeo produzido no cíclotron ou em 

reator vai depender da partícula incidente, sua energia e do núcleo alvo (Saha, 2003). 

O material alvo para irradiação deve ser puro e preferencialmente 

mono-isotópico, ou isotopicamente enriquecido a fim de se evitar a produção de 

impurezas radionuclídicas. Também, a partícula incidente e sua energia devem ser 

escolhidas de tal forma a se evitar a formação de impurezas radionuclídicas. 

A produção de radioisótopos com aceleradores de partículas apresenta 

algumas vantagens, como por exemplo, o fato de que o radioisótopo produzido possui 

maior pureza química, pois seu número atômico é diferente do material alvo. Esta 

característica possibilita sua purificação através de uma separação química. Assim, 

através da escolha do material alvo, da partícula e da energia incidente do feixe, o 

produto final obtido pode possui uma grande pureza radionuclídica.  

A metodologia de produção de radioisótopos para fins médicos é dividida 

basicamente em quatro etapas:  

 

(a)  escolha da reação nuclear de produção;  

(b)  escolha e desenvolvimento do alvo;  

(c)  escolha e desenvolvimento do processamento do alvo irradiado; 

(d)  controle de qualidade. 

 

No desenvolvimento do alvo, as primeiras considerações devem ser em 

relação ao calor, nele depositado, durante a irradiação com partículas carregadas no 

cíclotron. A temperatura pode atingir 1000 ºC e, se um material apropriado não for 

usado, ou o método de dissipação de calor não for bem projetado, o alvo poderá 

fundir, perdendo-se todo o processo. 

A eficiência de produção de radioisótopos com cíclotron está diretamente 

ligada ao desenvolvimento do alvo. Estes são responsáveis pelo rendimento da 

produção, que vai desde a reação nuclear, processamento químico do alvo e 

purificação. Também, deve-se considerar o rendimento de marcação de moléculas, 

que é o processo seguinte ao da irradiação do material alvo. No caso de se estar 

trabalhando com radioisótopo de meia vida muito curta, as perdas devidas ao 
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decaimento radioativo, também devem ser levadas em consideração. Vale ressaltar 

que essas perdas ocorrem desde o início da irradiação, e ao longo de todo o processo. 

Muitas vezes, para se garantir uma elevada pureza radionuclídica e alta 

atividade específica do produto final, o material alvo é isotopicamente enriquecido (De 

Goeij, 1998). Obviamente, este procedimento eleva o custo final da produção. Logo, 

ainda no processo de escolha da reação nuclear, deve-se considerar a possibilidade 

da recuperação, por um meio mais simples possível, e quantitativamente mensurável, 

deste material. 

O estado mais comum dos alvos é o sólido, na forma de folhas metálica, como 

por exemplo, folhas de cobre ou alumínio. Outras formas de alvos também podem 

ocorrer. Um exemplo comum no estado líquido é a água, enriquecida com oxigênio 18, 

para a produção de 18F. No estado gasoso temos o exemplo do gás xenônio 

enriquecido, para a produção de 123I. Dependendo do tipo de cíclotron e da energia de 

feixe disponível, todos possuem vantagens e desvantagens. No caso de alvos sólidos 

pequenas áreas são submetidas a altas temperaturas durante a irradiação, logo para 

se evitar perdas durante a irradiação, estes alvos deverão ter alto ponto de fusão, alta 

condutividade térmica para garantir uma boa eficiência de troca de calor ou 

refrigeração. 

Portanto, a escolha, e a preparação do material alvo são de fundamental 

importância para produção do radiofármaco desejado. Este fato faz com que cada 

nova tecnologia disponível, na área de materiais, seja estudada, testada, e 

comumente incorporada à tecnologia e desenvolvimento de alvos. Um exemplo 

recente é a nanotecnologia, que vem revolucionando a área de materiais, e já mostra 

evidências de que trará vantagens, com sua incorporação no desenvolvimento de 

alvos para radiofármacos. 

 

1.6. Nanotecnologia 
 

A nanotecnologia é a ciência e a tecnologia aplicada à manipulação artificial 

na escala de átomos e moléculas. Visa construir estruturas mais complexas com 

aplicações práticas em diversas áreas da atividade humana. O nanômetro é uma 

unidade unidimensional, identificada pelas iniciais – nm – que representa 10-9m, ou 

seja, um bilionésimo do metro. 
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O nível nanométrico leva a matéria do âmbito da química e física 

convencionais para o da mecânica quântica (Eisberg R., 1985), sendo esta, a parte da 

física que fornece os recursos teóricos para descrever o comportamento fundamental 

das moléculas, átomos e partículas subatômicas, assim como da luz e outras formas 

de radiação. Neste nível surgem características únicas relativamente aos materiais 

tradicionais.  

Devido a estas dimensões muito pequenas, os materiais nanoestruturados 

policristalinos são estruturalmente caracterizados por uma grande fração volumétrica 

de contornos de grãos ou interfaces, as quais podem alterar significantemente uma 

variedade de propriedades físicas e químicas quando comparados aos materiais 

cristalinos microestruturados. Estas variações nas propriedades resultam do tamanho 

reduzido, forma dos cristalitos, baixa densidade e o número de coordenação nas 

interfaces entre os elementos estruturais (Gleiter, 1995). 

Os dois principais processos que são determinantes na eficiência de liberação 

dos átomos radioativos formados nos alvos durante a irradiação são a difusão e a 

superfície de adsorção, e ambos dependem exponencialmente da temperatura de 

operação. Portanto, propriedades como tamanho de grão, porosidade são 

determinantes na eficiência de liberação dos átomos radioativos (Roy et al., 2008) 

Estas características tornam bastante promissor o uso da nanotecnologia no 

desenvolvimento de alvos para produção de radioisótopos com grãos de tamanho 

nanométrico.  

Assim, a aplicação de nanomateriais, no presente trabalho, visa 

principalmente desenvolver novos alvos para produção de radiofármacos, viabilizando 

a produção em larga escala. Ou seja, serão introduzidas modificações 

proporcionando significativas melhorias no que diz respeito ao rendimento das 

reações nucleares, a troca de calor durante a irradiação com partículas carregadas no 

acelerador cíclotron e melhorias no processo de extração ou separação do 

radioisótopo produzido. 
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2. Justificativa 
 

Seguindo as tendências mundiais, de diversificação dos radiofármacos PET, 

pretende-se desenvolver uma tecnologia nacional para produção de um novo pósitron 

emissor, com diferenciais inéditos no Brasil, e possivelmente no mundo. Esta será 

uma grande contribuição para consolidar esta tecnologia na rotina médica nacional. 

Os trançadores pósitron emissores mais frequentemente usados em 

diagnóstico médico possuem uma meia-vida física relativamente curta (ex. 15O: 2 min; 

11C: 20 min; 18F: 110 min). Esta característica, dos radiofármacos mais utilizados, 

limita seu uso, em centros de diagnósticos, próximo aos centros produtores. Outra 

limitação importante, decorrente da curta meia-vida, está associada ao fato de 

inviabilizar estudos em que as investigações, e seus procedimentos, exigem um maior 

número de horas. 

Os isótopos de iodo já fazem parte da especialidade de medicina nuclear 

desde os seus primórdios, sendo que, especificamente o 124I, mostra-se como uma 

alternativa para muitos casos. Contudo, no Brasil, esta participação está limitada 

apenas a discussões técnicas, pois ainda não está disponível, nem mesmo nos 

centros mais avançados que possuem acelerador cíclotron.  

Com relação ao Iodo-124, algumas vantagens como sua meia-vida física de 

4,2 dias, e 23% de desintegrações por emissão de pósitrons, são particularmente 

importantes. Com estas características, o Iodo-124 torna-se útil por vários dias, 

podendo ser usado para exames PET com imagens tardias, no mesmo paciente, 

viabilizando estudos metabólicos sem aumentar a dose do paciente.  

No Brasil, por exemplo, o carcinoma diferenciado de tireoide responde por 

mais de 90% de todos os cânceres endócrinos. Este tipo de câncer tem como seu 

principal tratamento a retirada, mais completa possível, da glândula tireoide. As 

imagens geradas com 124I, quando agregadas às imagens morfológicas fornecidas 

pelo CT (do inglês Tomógrafo Computadorizado), possibilitam a avaliação do volume 

e massa de tecido. Assim, a obtenção das imagens com Iodo-124 é de vital 

importância no planejamento do tratamento do câncer de tireoide (Freudenberg et al., 

2007), permitindo melhor definição e adequação do tratamento. Em muitos casos, 

pode até evitar medidas ou procedimentos mais radicais e arriscados para o paciente. 

Assim, esta produção pioneira do 124I, no Brasil, além de implementar o uso da 

nanotecnologia como uma técnica inovadora no desenvolvimento de alvos, será o 
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ponto de partida para o desenvolvimento de outras áreas. Como exemplo, podemos 

citar a síntese de novos radiofármacos para estudos de processos biológicos longos. 

Estes processos não podem ser adequadamente estudados com os radiofármacos 

PET convencionais, como por exemplo: 18F e 11C, que já são disponíveis no país. 

Também, proporcionará a disseminação nacional da tecnologia PET com o 

desenvolvimento de novas técnicas de diagnósticos, e trará melhoria da qualidade de 

vida aos pacientes com determinados tipos de câncer. Ainda, do ponto de vista 

econômico, a disponibilização de novos e mais precisos meios de diagnósticos, trará 

certamente impacto positivo no sistema público de saúde. 
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3. Objetivos 
 

O objetivo principal deste trabalho foi desenvolver, de forma inédita no Brasil, 

um método de produção de um novo emissor de pósitron, I-124 através da melhoria 

do rendimento de produção e da atividade específica. Com meia vida de 4,2 dias, o 

I-124, viabilizará e contribuirá com a disseminação da tecnologia PET no país, além 

de abrir novas e importantes linhas de pesquisas multidisciplinares. Na sequência da 

produção, está o estudo inicial da biodistribuição de Iodo-124 em animais, sendo este 

o primeiro passo para estudos pré-clínicos para sua aplicação em humanos. 

 

Para tanto, foi adotada a seguinte estratégia:  

 

a) Obtenção e caracterização de nanopartículas de TeO2; 

b) Sinterização dos pós obtidos para obtenção de um alvo adequado; 

c) Otimização e montagem de um porta alvo específico para irradiação de TeO2; 

d) Irradiação do alvo obtido e estudo do efeito de alvos nanoestruturados de 

telúrio para a produção I-124 via reação nuclear (p,n); 

e) Definição dos principais parâmetros da destilação seca do processo de 

separação química do I-124 dos alvos de TeO2 irradiados; 

f) Obtenção de imagens PET em animais e estudo da biodistribuição do I-124 

em animais. 
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4. Revisão Bibliográfica 
 

4.1. Produção de Iodo-124 
 

O 124I pode ser produzido através de várias reações nucleares, dependendo 

das características do cíclotron, das partículas e das energias disponíveis para 

realizar as irradiações. O 124I tem sido produzido a partir de telúrio-124 enriquecido 

através da reação nuclear 124Te(d,2n)124I (Scholten et al., 1995; Sheh et al., 2000; 

Hohn et al., 2001; Qaim et al., 2003; Glaser et al., 2004). Sendo que, nos últimos anos, 

a reação 124Te(p,n)124I tem sido cada vez mais utilizada (Scholten et al., 1995; Sheh et 

al., 2000; Hohn et al., 2001; Qaim et al., 2003; Glaser et al., 2004). Estas rotas também 

foram avaliadas em dois projetos de pesquisa coordenados pela AIEA (CRPs) (Gul, 

2001; Capote, 2007). 

Na tabela 1 apresentam-se as diversas reações nucleares encontradas na 

literatura com os tipos de material alvo, faixa de energia, impurezas e rendimento. 

Aslam e Sudar avaliaram os principais reações induzidas por prótons e 

deuterons em isótopos de Te para a produção de 124I (Aslam et al., 2010). Os 

resultados mostraram que a reação induzida por prótons em alvos 124Te enriquecido é 

o método ideal para cíclotrons de pequeno porte com energias abaixo de 16 MeV, 

porque o nível de impurezas produzidos é muito baixo quando comparado com as 

reações 124Te(d,2n)124I. Deve ser mencionado que Scholten e Kovacs et al. já haviam 

destacado isto anteriormente (Scholten, Qaim e Stocklin, 1989; Scholten et al., 1995). 

Hohn mediu as funções de excitação das reações  125Te(p,xn)123,124,125I com  limiar até 

100 MeV e determinou que a faixa de energia 21-15 MeV como sendo a faixa ideal 

para a produção de 124I através 125Te(p,2n) (Hohn et al., 2001). Esta reação pode ser 

utilizada com vantagens em máquinas de médio porte. Embora, inicialmente, o nível 

de  impureza do 125I (0,9%)  seja mais elevada, semelhante à do nível de impurezas da 

reação 124Te(d,2n), depois de quatro dias de decaimento, que ainda é utilizada para 

produção do 124I em alguns lugares.  

Como alternativas para a produção de 124I, um número relativamente grande 

de experiências foram realizadas ao longo dos anos, para a determinação da seção 

de choque das reações com 3He e partículas alfa induzida em alvos de antimónio 

natural e enriquecido (Watson, Waters e Silveste.Dj, 1973; Sharma et al., 1988). No 

entanto, as discrepâncias nos dados são grandes. 
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Tabela 1. Dados publicados na literatura para produção de 124I 
Reação 

Nuclear 

Material 

Alvo 

Faixa de 

Energia 

(MeV) 

Impurezas Rendimento 

MBq/µAh 

Atividade 

Específica 

GBq/µmol 

Ref. 

124
Te(p,n)

124
I TeO2 99.8% 

Te 5% Al2O3 

11.6 →0 
123

I 6.88  ___ (Schmitz, 2011) 

124
Te(p,n)

124
I TeO2  99.8% 

Te 

12.6 
123

I 13.0  ___ (Schmitz, 2011) 

124
Te(p,n)

124
I Al2

124
Te3

 

99.5% Te 

11 →2.5 
125

I e 
126

I <0.001% 

8.47  

 

___ (Nye, 

Avila-Rodriguez e 

Nickles, 2007) 

124
Te(p,n)

124
I TeO2 

99.5% Te 

6% Al2O3 

11 →2.5 
125

I 

<0.02% 
126

I < 0.001% 

6.4 

 

___ (Nye, 

Avila-Rodriguez e 

Nickles, 2006b) 

124
Te(p,n)

124
I TeO2 

99.86% Te 

5% Al2O3 

14 →7.0 
125

I - 0.03% 
126

I - 0.007% 

21.1  ___ (Schmitz, 2011) 

124
Te(p,n)

124
I TeO2 99.8% 

Te 

12.5 →5.0 
125

I-0.053% 9.01.0  27.6 (Schmitz, 2011) 

124
Te(p,n)

124
I TeO2 99.8% 

Te 5% Al2O3 

13.5 →9.0 
123

I- < 1 
125

I-<0.01% 
126

I-<0.0001% 

5.8  ___ (Qaim et al., 2003) 

124
Te(d,2n)

124
I

 
TeO2 96 % Te 13.5 →9.0 ___ ___ 450  (Knust, Dutschka e 

Weinreich, 2000) 

124
Te(d,2n)

124
I

 
Te 99.8% 14 →10 

125
I - 1.7% 17.5  ___ (Bastian, Coenen e 

Qaim, 2001) 

nat
Sb(α,xn)

124
I

 nat
Sb 22 →13 

125
I, 

126
I – 27% 0.45 at 5 d EOB ___ (Watson, Waters e 

Silveste.Dj, 1973; 

Ismail, 1989; 1990; 

Hassan et al., 2006b; 

Aslam et al., 2011; 

Uddin et al., 2011) 

121
Sb(α,n)

124
I

 121
Sb 99.45% 22 →13 

123
I <4% 

125
I, 

126
I <0.2%, 

à 5 d EOB 

2.1  ___ (Hassan et al., 2006b) 

123
Sb(α,3n)

124
I

 123
Sb 98.28% 42 →32 

125
I 1.8% 

126
I  0.6% 

123
I <5% 60 h EOB 

___ ___ (Uddin et al., 2011) 

123
Sb(

3
He,2n)

124
I

 123
Sb 45 →32 

125
I  1.19% 

123
I  14% 

15.5  ___ (Aslam et al., 2011) 

nat
Sb(

3
He,xn)

124 nat
Sb

 
35 →13 

125
I  1.3%

 

126
I 1.2%, 

valores em 5 d EOB 

0.42  ___ (Hassan et al., 2006a; 

Tarkanyi et al., 2009) 
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Tarkanyi e colaboradores (Tarkanyi et al., 2009) realizaram uma investigação 

cuidadosa dos dados disponíveis sobre estas reações e sugeriram que a origem das 

contradições poderia ser devido ao fato da maioria dos dados terem sido medidos há 

mais de 15 anos. Eles ainda sugeriram que uma atenção especial deve ser dada à 

espessura dos alvos utilizados, aos degradadores de energia dos feixes, e nas 

medidas de corrente do feixe uma vez que estas são as principais fontes de erros 

sistemáticos. Da mesma forma, Gul analisou os dados para as reações induzidas por 

3He e encontrou divergências consideráveis entre a teoria e alguns dos dados 

experimentais (Gul, 2009). Aslam e Uddin recentemente re-investigaram reações 

alternativas, com antimônio, 123Sb(α,n)124I, e concluíram que este  processo pode 

produzir quantidades razoáveis de 124I com níveis relativamente baixos de 125I e 126I, 

enquanto que o rendimento é comparável à do 124Te(p,n)124I (Aslam et al., 2011; Uddin 

et al., 2011). A reação (α,3n), entretanto, requer aceleradores cíclotron de energia 

intermediárias para feixes de  partículas α. 

A reação (p,n) em 124Te leva a um bom rendimento de alvo com um elevado 

grau de pureza radionuclídica do 124I produzido . Além disso, ele pode ser produzido 

em cíclotrons de pequeno porte que produzem isótopos PET tradicionais, tais como 

18F e 11C. Por esta razão, a utilização da reação em (p,n) em 124Te tem aumentado nos 

últimos anos . Exceto para a energia do feixe incidente, os métodos de produção de 

123I e 124I que usam telúrio enriquecido utilizam praticamente a mesma tecnologia. 

Na prática, os sistemas de produção de 124I em cíclotrons e PET dedicados 

exigem configurações específicas, dependendo da metodologia de produção 

selecionada. A pesquisa necessária para apoiar a metodologia de produção escolhida 

se estende muito além do conhecimento e avaliação de funções de excitação das 

reações nucleares envolvidas. O estudo dos parâmetros físicos e químicos, 

principalmente aqueles ligados a capacidade de troca de calor, durante e após a 

irradiação do alvo tem um papel fundamental (Beyer e Pimentel-Gonzales, 2000). De 

fato, a viabilidade econômica do método escolhido depende, entre outros fatores, em 

grande parte, na capacidade para extrair o 124I produzido e, especialmente, sobre a 

capacidade de recuperação do material alvo. Na verdade, o preço torna-se proibitivo 

para essas metodologias que não envolvem qualquer reutilização do alvo e é decisiva 

para a viabilidade econômica das técnicas de separação química propostas do 124I 

produzido. Este ponto foi enfatizado por Acerbi e outros; onde, por exemplo, 60 a 90% 
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de telúrio são recuperados (Acerbi et al., 1975; Kondo et al., 1977; Zielinski et al., 

1977). 

4.2. Alvos Sólidos 
 

O 124I geralmente é obtido a partir de uma mistura de pós de TeO2 / Al2O3 ou 

telúrio metálico. Mas, estes alvos podem apresentar condições  inconsistentes e 

tendem a produzir erupções quando submetidos a severas condições de feixes de 

partículas carregadas. Nestas condições, são utilizadas altas correntes incidindo em 

pequenas áreas. Assim, ocorre pouca dissipação de calor, que durante longos 

períodos de irradiação produzem tais erupções (Van Den Bosch, 1977; Glaser et al., 

2004; Nagatsu et al., 2011). Neste caso pode haver perda de material, 

comprometendo a integridade do alvo como um todo. Obviamente, esta situação leva 

a uma perda do rendimento de produção do 124I devido ao dano ocorrido na matriz 

durante a irradiação.  

Estudos recentes têm demonstrado que a eficiência de liberação dos átomos 

radioativos formados durante a irradiação é comandada pelo processo de difusão e 

pela superfície de adsorção, e ambos dependem exponencialmente da temperatura 

de operação (Bhowmick et al., 2005; Roy et al., 2008). Portanto, propriedades como 

ponto de fusão, tamanho de grão, porosidade são determinantes na eficiência de 

liberação dos átomos radioativos.  

Assim, para se analisar se um composto é util para o uso como alvo sólido é 

preciso estudar todos os aspectos, tais como, a temperatura de sinterização como 

uma função do tamanho das partículas, extensão da densificação como uma função 

da temperatura e do tempo, crescimento dos grãos em função da temperatura, tempo 

do tratamento térmico e tamanho inicial de partícula. Estes estudos determinam o 

tamanho do grão final e a porosidade, o que, por sua vez, determina a eficiência da 

liberação de átomos radioativos dos alvos grossos. 

 

4.3. Processos de Síntese dos alvos  
 

Dióxido de telurio de alta pureza pode ser produzido pela reação entre Te 

metálico em pó e ácido nitrico, na presença de um fluxo de ar para garantir a oxidação 

do metal e consequente formação do óxido (Hoffmann; 2011). 
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Este método produz material com partículas micrométricas e de tamanhos 

heterogêneos. 

Para irradiação de pós, como alvo sólido, é importante que o material possua 

dimensões definidas pela porta-alvos e características específicas como tamanho de 

grãos homogêneos e porosidade adequada para que os isótopos irradiados possam 

difundir pelo alvo (Roy et al., 2008). Tais características podem ser melhoradas 

através do método de síntese. Um dos métodos que vem sendo mais utilizado para 

este fim é o metodo sol-gel.  

 

4.3.1. Método Sol-Gel 
 

 

O método sol-gel foi empregado pela primeira vez em  escala industrial, em 

1939, para a deposição de camadas delgadas de óxidos metálicos sobre vidros 

(Hiratsuka, Santilli e Pulcinelli, 1995). Atualmente, o método sol-gel tem sido utilizado 

para a preparação de pós, monólitos e filmes de alta pureza e homogeneidade, 

oferecendo maior possibilidade de controle da estequiometria, tamanho e morfologia 

das partículas (Mackenzie, 2003). Esta técnica possiblita a síntese de nanopartículas 

a temperatura ambiente sob pressão atmosférica de modo simples e fácil, o que a 

torna especialmente atraente (Ristic et al., 2005). 

A produção de materiais pelo processo sol-gel se dá de duas formas. O 

método coloidal, que se baseia na desestabilização de um sol para obtenção de um 

gel por variação de pH e temperatura, que em seguida sofre gelificação, decorrente da 

agregação das partículas. O outro processo consiste em mecanismos de hidrólise e 

condensação de precursores (alcóxidos) contendo metais de interesse dando origem 

a uma rede óxido (M-O-M) na forma de gel úmido (Brinker e Scherer, 1990; Klein, 

1994). As etapas de envelhecimento e secagem do gel úmido resultam em um 

precursor amorfo. Durante o envelhecimento ocorrem os processos de polimerização, 

levando ao aumento da conectividade e fortalecimento do gel. Em seguida o material 

é submetido ao tratamento térmico, que produz um material de alta pureza, que pode 

ser denso ou poroso de acordo com as condições do tratamento térmico. Os alcóxidos 

de telúrio ou sais inorgânicos, como TeCl4, podem ser utilizados como precursores no 

método sol-gel. 
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Vários estudos tem sido realizados para produção de nano partículas de TeO2 

pelo processo sol-gel com resultados expressivos (Pierre et al., 1992; Hodgson e 

Weng, 2000; Weng e Hodgson, 2001; Coste et al., 2004; Coste et al., 2007; Lecomte 

et al., 2007).  

 

4.3.2. Tratamento térmico 
 

 

Após secagem do gel, este é submetido a um tratamento térmico por 

calcinação e sinterização. No processo de calcinação, podem ser produzidos 

materiais cristalinos. E o processo de sinterização, as altas temperaturas têm o 

objetivo de reduzir a porosidade e obter um corpo denso e de maior resistência 

mecânica.   

A sinterização é um processo no qual pós com preparação cristalina ou não, 

uma vez compactada, recebem tratamento térmico, no qual a temperatura de 

processamento é sempre menor que a sua temperatura de fusão. Esta compactação 

ocorre em uma prensa, para obtenção do que é denominado na terminologia cerâmica 

de “corpo verde”, muito frágil, e o seu manuseio inadequado pode “esfarelar” a peça. 

Este “corpo verde” ou pó compactado é então exposto a elevadas temperaturas para 

ocorrer a densificação do material (Edelstein e Cammarata, 2001). 

O processo de densificação envolve retração do volume, isto é, redução da 

porosidade, diminuindo também a área superficial. A sinterização permite a mudança 

da estrutura do material e melhora a sua resistência mecânica. Vários fatores são 

fundamentais para o processo de sinterização tais como o tamanho médio da 

partícula precursora, a distribuição do tamanho de grão e da porosidade (Askeland e 

Phulé, 2006). 

 

4.4. Considerações Térmicas 
 

 
A maior parte da investigação sobre a estabilidade térmica da amostra 

irradiada tem incidido sobre o desenvolvimento de alvos que permitem uma 

refrigeração eficiente e uma densidade de calor menor durante a irradiação.  

Um dos fatores mais importantes que determinam a estabilidade térmica do 

alvo irradiado é a sua composição. Van den Bosch e colaboradores em 1977 
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estudaram o dióxido de telúrio como um possível material alvo e concluíram que esta 

forma química particular, tem propriedades mais vantajosas que o Te metálico, que, 

por sua vez, já havia sido usado por Acerbi e outros (Acerbi et al., 1975; Kondo et al., 

1977; Lambrecht et al., 1989). As principais vantagens do dióxido de telúrio são o 

ponto de fusão mais elevado (733 °C) e as boas propriedades de solidificação, 

enquanto que o telúrio elementar tende a fundir-se com o aquecimento, favorecendo a 

volatilização de iodo. Na verdade, muitos outros estudos têm utilizado TeO2 como o 

material alvo (Beyer et al., 1981; Michael et al., 1981; Oberdorfer, Helus e Maierborst, 

1981; Zaidi, Qaim e Stocklin, 1983; Comor et al., 2004; Glaser et al., 2004). 

Para melhorar a troca de calor, é comum adicionar cerca de 5%, em massa, 

de Al2O3 ao TeO2. Isto aumenta a uniformidade do material alvo, dando uma estrutura 

sólido-vítrea e uma maior adesão da camada de material alvo com seu suporte (Sheh 

et al., 2000; Qaim et al., 2003; Nye et al., 2005; Nye, Avila-Rodriguez e Nickles, 2006a; 

Sajjad, Bars e Nabi, 2006). Nye e Ávila-Rodriguez et al. estudaram o Al2Te3, que tem 

um ponto de fusão mais elevado (895 °C) e também forma uma superfície vítrea após 

aquecimento (Nye, Avila-Rodriguez e Nickles, 2007; Nye e Nickles, 2007). McCarthy 

investigou o uso de Cu2Te como o material alvo (Mccarthy, 1999), enquanto alvos 

galvanizados com Te enriquecido foram utilizados na produção de 123I e 124I por 

Lambrecht e outros (Lambrecht et al., 1988; Lambrecht et al., 1989; Van Den Winkel, 

2004), (Al-Yanbawi e Al Jammaz, 2007; Sadeghi et al., 2008). 

Outro fator proposto por Van den Bosch e colaboradores, é a seleção do 

suporte do alvo, onde alguns critérios devem ser cumpridos. Em primeiro lugar, este 

suporte deve apresentar o melhor compromisso entre a condutividade térmica e 

resistência química(Van Den Bosch, 1977). Além disso, deve haver uma boa adesão 

entre TeO2 e o suporte do material alvo, e ainda apenas radionuclídeos de meia vida 

curta devem ser produzidos no material de suporte do alvo durante a irradiação com 

energia residual de prótons. A platina é o material de suporte mais utilizado, como 

mencionado por Sheh e outros (Sheh et al., 2000; Qaim et al., 2003; Comor et al., 

2004; Glaser et al., 2004; Alekseev, Darmograi e Marchenkov, 2005; Nye, 

Avila-Rodriguez e Nickles, 2006a). O tântalo também foi utilizado por alguns autores 

(Alekseev, Darmograi e Marchenkov, 2005; Nye et al., 2005). Outros exemplos de 

materiais que têm sido utilizados como suportes do alvo são cobre com níquel 

galvanizado (Lambrecht et al., 1988; Lambrecht et al., 1989; Sadeghi et al., 2008) e 



40 
 

uma liga composta por 90% platina e 10% irídio (Weinreich e Knust, 1996; Knust, 

Dutschka e Weinreich, 2000; Smith et al., 2011). 

Além da composição do alvo e seu suporte, foram feitos alguns esforços para 

aumentar o desempenho térmico desse conjunto, durante a irradiação com melhorias 

no projeto do porta-alvo. Os primeiros alvos foram refrigerados diretamente com água 

gelada, em sua parte traseira. Van den Bosch e outros aumentaram o resfriamento do 

alvo, com uma fina camada de água, passando diretamente em sua frente (Van Den 

Bosch, 1977; Michael et al., 1981), enquanto que Kondo et al. desenvolveram um 

sistema composto por encapsulamento do alvo sólido, pulverizado e prensado (Kondo 

et al., 1977). Beyer e outros (Beyer et al., 1981; Gelbart, 1997) usaram resfriamento 

com água, na parte posterior do alvo, e ar comprimido em sua face, com o argumento 

de que diminuiria a perda de material alvo, durante a irradiação. Alguns autores 

fizeram a troca de ar comprimido por gás hélio (Brown, 1999; Qaim et al., 2003; Comor 

et al., 2004; Glaser et al., 2004). 

Outra solução que pode melhorar a troca de calor na superfície do alvo, e que 

também foram relatadas por diversos grupos de pesquisa, foi o aumento da área de 

irradiação, bem como a espessura efetiva por meio de um ângulo de inclinação do 

porta-alvo, relativamente à direção do feixe de partículas incidente (Beyer e 

Pimentel-Gonzales, 2000; Sheh et al., 2000; Nye, Avila-Rodriguez e Nickles, 2006b; 

2007). Recentemente, Nagatsu e Fukada (Nagatsu et al., 2011), usando alvo 

encapsulado, desenvolveram um sistema robótico, totalmente automatizado, para 

produção de larga escala  de iodo-124. 

 

4.5. Processamento do Alvo e Destilação Seca de 124I 
 

 

O método mais utilizado atualmente para separação do 124I produzido a partir 

do óxido de Te, material alvo, baseia-se na libertação de iodo por calor denominado 

destilação seca, que consiste em submeter o material alvo aquecido num tubo de 

quartzo sob um fluxo de gás, o que elimina os traços de TeO2 e o radio-iodo é 

capturado em uma armadilha (trap), mantendo o material do alvo no seu suporte.  

Este método foi proposto pela primeira vez para a produção de 131I pelos 

grupos de pesquisa de Shikata et.al (Shikata e Amano, 1973) e também no cíclotron 

de Eindhoven por Van den Bosch (Van Den Bosch, 1977). Mais recentemente, foi 

aplicado pelo grupo de Jülich para a separação de 123I (Michael et al., 1981; Knust e 
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Dutschka, 1990). Mais tarde, foi adaptado para a produção 124I por Weinreich e outros 

(Weinreich e Knust, 1996; Guenther et al., 1998; Beyer e Pimentel-Gonzales, 2000; 

Knust, Dutschka e Weinreich, 2000; Barnhart et al., 2003; Qaim et al., 2003; Glaser et 

al., 2004; Nye et al., 2005; Nye, Avila-Rodriguez e Nickles, 2006b; Sajjad, Bars e Nabi, 

2006; Nagatsu et al., 2011; Smith et al., 2011). Embora, na literatura acima 

mencionada, a destilação seca é focada em TeO2 como um material alvo, deve ser 

mencionado que Nye e colaboradores obtiveram excelentes resultados na destilação 

seca do 124I com Al2Te3 como material alvo (Nye, Avila-Rodriguez e Nickles, 2007). 

Além disso, a julgar pela literatura mencionada, há uma grande variação nos 

parâmetros de configuração apresentados na tabela 2. Deve-se ressaltar as 

considerações feitas por Knust e Dutschka et al. (Knust, Dutschka e Weinreich, 2000), 

que para se obter uma remoção quase quantitativa de 124I a partir de alvos 124TeO2 

irradiados, o volume de gás entre o forno e a armadilha deve ser minimizada, e a 

atividade de iodo deve ser tomado em um pequeno volume de solvente. Alguns 

autores têm aquecido a região entre o forno e a armadilha para evitar a precipitação 

prematura do iodo destilado (Qaim et al., 2003; Glaser et al., 2004; Nye, 

Avila-Rodriguez e Nickles, 2006b). Outra consideração levantada por Qaim e Hohn et 

al. é a importância de recozimento TeO2/Al2O3 a 450 °C e o aumento gradual da 

temperatura durante a preparação do alvo para converter pequenas quantidades de 

TeO3 para TeO2 (Qaim et al., 2003). De acordo com os autores, se este procedimento 

não for realizado, a perda de Te durante a destilação será maior. Uma armadilha 

intermediária usando Al2O3  e lã de vidro como um filtro foi usado por Glaser, Mackay 

et al., E Ylimaki et al. para reter o óxido de telúrio volátil (Glaser et al., 2004; Ylimaki, 

2004). 
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Tabela 2. Destilação a seca – parâmetros de ajuste 
Material 
Alvo 

Temperatura 
Destilação 

Fluxo de Gás Tempo de 
Destilaçã
o 

Método de 
captação 

Eficiência 
Destilação 

Referência 

TeO2 755
 
°C 

Forno Indução 
O2 2 min  >90% (Michael et 

al., 1981) 

TeO2 770 °C 
Forno 
Eléctrico 

24 ml/min 
O2 

20 min Solução 
NaOH 

>95% (Zweit, 
1991) 

TeO2 740 °C 
Forno 
Eléctrico 

20 ml/min 
Ar 

6 min Aço 
Inoxidável 

80 – 95% (Knust, 
1997) 

TeO2 

5% 
Al2O3 

740 °C 
Forno 
Eléctrico 

40 ml/min 
Ar 

6 min Arco de 
Aço 
Inoxidável 

80% (Knust, 
Dutschka e 
Weinreich, 
2000) 

TeO2 

6.7% 
Al2O3 

670 °C 
Forno 
Eléctrico 

5 cc/min 
O2 

7 min Pirex-capil
aridade 

>95% (Sheh et 
al., 2000) 

TeO2 

5% 
Al2O3 

750 °C 
Forno 
Eléctrico 

12–14 ml/min 
Ar 

20 min  Solução 
NaOH 

90% (Qaim et 
al., 2003) 

TeO2 >733 °C 
Forno 
Eléctrico 

45 ml/min 
O2 

20 min Solução 
NaOH 

91% (Glaser et 
al., 2004) 

TeO2 

6% 
Al2O3 

740 °C 
Forno 
Eléctrico 

Ar  Quartzo 85 – 90% (Nye et al., 
2005) 

TeO2 

6% 
Al2O3 

750 °C 
Forno 
Eléctrico 

15 ml/min 
Ar 

15 min Capilarida
de Quartzo 
e fio de Pt  

95% (Nye, 
Avila-Rodri
guez e 
Nickles, 
2006b) 

TeO2 700 °C 
Forno 
Eléctrico 

20 ml/min 
Ar 

5 min Solução 
NaOH 

 (Sajjad, 
Bars e 
Nabi, 2006) 

Al2Te3 910 °C 
Forno 
Eléctrico 

20 ml/min 
N2 

15 min  Capilarida
de Quartzo 
e fio de Pt 

 (Nye, 
Avila-Rodri
guez e 
Nickles, 
2007) 

TeO2 

5% 
Al2O3 

710 °C 10 ml/min 
O2 

15 min 
(total time 

2.5 h) 

Solução 
de Etanol 

92±4% (Nagatsu et 
al., 2011) 

TeO2 740 °C 
Forno 
Eléctrico 

40 ml/min 
Ar 

6 min Arco de 
Aço 
inoxidável 

80 – 95% (Schmitz, 
2011) 
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4.6. Aplicações Médicas 
 
 

Os radionuclídeos de iodo são amplamente utilizados em medicina nuclear 

para a marcação de anticorpos monoclonais, receptores e outros radiofármacos, tanto 

para fins de diagnóstico como para fins terapêuticos, onde imagens quantitativas por 

um longo período de dias são necessárias. Infelizmente, os radionuclídeos de iodo 

que são mais comumente utilizados, ou seja, 123I, 125I, 131I têm limitações específicas. 

O iodo-123 tem uma meia-vida relativamente curta, considerando o fato de que a 

atividade tem de ser seguida ao longo de vários dias. Para o iodo-125, a energia dos 

fótons é demasiadamente baixa para obtenção de uma boa imagem, especialmente 

para as imagens quantitativas, e sua meia-vida é indesejavelmente longa. Para o 

iodo-131, o mais amplamente utilizado dos três isótopos, a energia dos fótons é alta 

para uma boa imagem. Além disso, a tomografia computadorizada por emissão de 

fóton único (SPECT) não permite a correção rigorosa de atenuação, embora às vezes 

alcança-se uma correção empírica satisfatória. 

O radioisótopo 124I tem um elevado potencial para uso em medicina nuclear, e 

como um pósitron-emissor oferece uma qualidade superior de detecção em 

comparação com os outros isótopos de iodo. Suas aplicações vão desde a simples 

imagem da tireoide e paratireoide até estudos funcionais de receptores de 

neurotransmissores, através de anticorpos monoclonais para o estudo do câncer. 

Além disso, pode também ser utilizado para marcar moléculas, tais como 

m-iodobenzilguanidina, ácidos graxos, e o fibrinogénio, permitindo que se estudem 

doenças de vários órgãos, tais como tumores do cérebro e coração. Várias áreas de 

imagem molecular podem incorporar as vantagens desse radioisótopo. Considerando 

a sua meia-vida relativamente longa, de 4,2 dias, é adequado para as imuno-PET, 

uma vez que permite a imagem quantitativa ao longo de um período de vários dias 

(Pentlow et al., 1996). Além disso, a química de marcação com 124I está bem 

estabelecida, sendo que uma ampla variedade de compostos já foram marcados para 

fins de imagem molecular com PET(Koehler et al., 2010; Chacko e Divgi, 2011). 

No caso específico de 124I, algumas das suas características podem ser 

consideradas como desvantagem. Este radioisótopo tem uma relação relativamente 

baixa de desintegração que resultam em emissão de pósitrons (cerca de 23%), tem 

um esquema de decaimento relativamente complexo que inclui as emissões raios 

gama de alta energia (cerca de 1,7 MeV). Apesar destes fatos, a quantidade de 
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estudos recentes, resultados e publicações mostram que o 124I ainda é considerado 

como um radioisótopo adequado para aplicações de PET. Na tabela 3, apresentamos 

uma lista de radiofármacos marcados com 124I que tem sido aplicado em PET.  

 

Tabela 3. Radiofármacos PET marcados com 124I 
Aplicações 

de PET 
Ligantes Radiofármacos marcados com 

124
I Referência 

Tumor Proteínas e peptídeos 
 
 
 
Insulina 

[
124

I] I-SHPP  (N-succinimidyl 
3-(4-hydroxy-5-[

124
I]iodophenyl) 

propionate) 
 

[
124

I]A14-iodoinsulin
 

(Glaser et al., 2002)  
 
 
 
(Glaser et al., 2001; Iozzo 
et al., 2002) 

 Meta-iodobenzilguanid
ina 

[
124

I]MIBG 
Meta[

124
I]-iodobenzylguanidine 

(Lee et al., 2010; Kvaternik 
et al., 2011; Lopci et al., 
2011) 

Células de 
câncer renal 
 
 
Coloretal  

Anticorpos [
124

I]—cG250  (Carbonic anhydrase IX 
(Chimeric G250)) 
[

124
I]-CDR huA33 

Humanized A33 Monoclonal antibody 
 
 
 
[

124
I]-Anti-CEA minibodies 

carcinoembryonic antigen
 

(Divgi et al., 2007; Chen et 
al., 2009; Lee et al., 2010; 
Kvaternik et al., 2011; 
Lopci et al., 2011; Pryma 
et al., 2011; Rice et al., 
2011)  
 
(Lee et al., 2001) 
(Sundaresan et al., 2003) 
 
 

Agentes de 
Hipoxia 

 [
124

I]IAZA 
1-α-D(5-deoxy-5[

124
I]iodo-arabinofuran

osyl)-2-nitroimidazole 
[

124
I]IAZG 

Iodoazomycin galactoside 

(Reischl et al., 2007) 
 
 
(Zanzonico et al., 2004) 

Proliferação 
de Tumor 

 [
124

I]Iudr (5-[
124

I]iodo-2’-deoxyuridine) 
 
 
[

124
I]-FIAU-(2’Fluoro-2’-deoxy-1β-D-ara

binofuranosyl-5-[
124

]ioduracil 
 
 
[

124
I]drFIB 

(1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-2-4-difl
uro-5-[

124
I]iodobenzene) 

(Guenther et al., 1998; 
Blasberg et al., 2000; 
Roelcke et al., 2002) 
(Tjuvajev et al., 1996; 
Balatoni J., 1999; Jacobs et 
al., 2001; Tjuvajev et al., 
2002) 
 
(Stahlschmidt et al., 2008) 
 

Isquemia 
cardíaca 

Meta-iodobenzilguanid
ina 

[
124

I]MIBG 
Meta[

124
I]-iodobenzylguanidine 

(Tjuvajev et al., 2002; 
Kvaternik et al., 2011) 

 
Apoptose 

 
AnexinaV 

[
124

I]iodo annexin V 
36-kDa protein 

(Glaser et al., 2003; 
Dekker, Keen, Lyons, et 
al., 2005; Dekker, Keen, 
Shaw, et al., 2005) 
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Capítulo 5 – PARTE EXPERIMENTAL 
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5. Parte experimental 
 

5.1. Escolha da reação nuclear 
 

Considerando as atuais condições experimentais do cíclotron CV-28 do IEN, e 

a análise da literatura disponível (Tabela 1), foi selecionada a reação de telúrio com 

prótons para produção do 124I. Observando que o telúrio natural tem oito isótopos, 

faz-se necessário um estudo, baseado nas curvas de função excitação (figura 1), para 

minimizar a produção de impurezas durante as irradiações. A tabela 4 mostra detalhes 

da composição isotópica do telúrio e os possíveis resultados das reações do tipo 

(p,xn) com suas respectivas energias limiares (Eth). 

Tabela 4 – Composição isotópica do natTe, reações nucleares (p,xn) e Eth

 Alvo 

P
ro

d
u

to
 

t 1
/2

 

120
Te 

0,09% 

122
Te 

2,55% 

123
Te 

0,89% 

124
Te 

4,74% 

125
Te 

7,07% 

126
Te 

18,8% 

128
T 

31,7% 

130
Te 

34,% 

1
2
0

g
I 

1
,3

5
h
 (p,n) 

Eth=6,45 

(p,3n) 

Eth=23,64 

(p,4n) 

Eth=30,62 

(p,5n) 

Eth=40,12 

(p,6n) 

Eth=46,7 

   

1
2
1
I 

2
,1

2
h
  (p,2n) 

Eth=12,98 

(p,3n) 

Eth=19,97 

(p,4n) 

Eth=29,47 

(p,5n) 

Eth=36,1 

(p,6n) 

Eth=45,2 

(p,8n) 

Eth=60,4 

 

1
2
3
I 

1
3
,2

h
   (p,n) 

Eth=2,033 

(p,2n) 

Eth=11,53 

(p,3n) 

Eth=18,1 

(p,4n) 

Eth=27,3 

(p,6n) 

Eth=42,5 

(p,8n) 

Eth=57 

1
2
4
I 

4
,1

5
d
    (p,n) 

Eth=3,974 

(p,2n) 

Eth=10,6 

(p,3n) 

Eth=19,7 

(p,5n) 

Eth=34,9 

(p,7n) 

Eth=49 

1
2
5
I 

5
9
,4

d
     (p,n) 

Eth=0,97 

(p,2n) 

Eth=10,1 

(p,4n) 

Eth=25,3 

(p,6n) 

Eth=39 

1
2
6
I 

1
3
,1

d
      (p,n) 

Eth=2,05 

(p,3n) 

Eth=18,1 

(p,5n) 

Eth=32 

1
2
8
I 

2
5
m

in
       (p,n) 

Eth=2,05 

(p,3n) 

Eth=!6 

1
3
0I 

1
2
,3

h
        (p,n) 

Eth=1,2 

 

Figura 1 - Função Excitação de prótons com 125Te(p,xn)123,124,125I (Hohn 

et al., 2001)  
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Analisando-se as curvas de função excitação, e considerando que o cíclotron 

CV-28 do IEN pode irradiar prótons de até 24 MeV, a melhor faixa de energia para 

produção do 124I é de  21→ 15 MeV (figura 1). Assim, com o auxilio da tabela 4, 

podemos produzir o 124I com baixa contaminação de 123I e 125I e 126I e 130I. Para o 

decaimento de quantidade significativa de grande parte das impurezas espera-se um 

tempo mínimo de 72 h. Nesta condição fica praticamente eliminado os radioisótopos 

que emitem raios gama com energia próxima de 511 KeV, o que introduziria 

distorções nas imagens dos tomógrafos. Este é o caso, por exemplo, do 120I, com meia 

vida de 1,35h, e emite raios gamas de 601 KeV, energia próxima aquela emitida pelo 

124I.  Outros casos de relativa importância são o 123I e o 130I. Como a composição 

isotópica do natTe contém 33,8% de 130Te somente a reação (p,n) irá contribuir para a 

formação do 130I de 12,3 h de meia vida. Enquanto que no caso do 123I, de 13,2 h de 

meia vida, terá a contribuição das reações 123Te(p,n), 124Te(p,2n) e 125Te(p,3n), 

embora a contribuição isotópica destes isótopos de Te sejam bem menores de 0,89%, 

4,74% e 7,07% respectivamente. Já o 125I de 59,4 d de meia vida será formado pelas 

reações do 125Te(p,n) e 126Te(p,2n), mas neste caso a contribuição isotópica do 125Te 

é de 7,07% e a do 126Te de 18,8%. A contribuição para formação do 126I é bem 
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semelhante à do 124I, mas a contribuição isotópica do 126Te e 128Te é bem superior 

18,8 e 31,7% respectivamente. 

Contudo, a despeito dessa grande quantidade de possíveis contaminantes, 

suas contribuições são minimizadas pela espera de 72 h antes da síntese química 

para obtenção do 124I. Com relação à espessura das amostras, são os valores de 

energia, associados à densidade da amostra, que determinam a espessura do alvo, 

bem como a quantidade de material irradiado, resultando na quantidade limite de 

atividade produzida. 

 

 

5.2. Obtenção do alvo sólido 
 

5.2.1. Síntese de alvos de TeO2 nano particulado 
 

Como já mencionado, o dióxido de telúrio tem sido extensivamente estudado 

como material-alvo para produção de 123I e 124I. As principais vantagens do dióxido de 

telúrio são o ponto de fusão mais elevado (733 °C) e as boas propriedades de 

solidificação o que está diretamente relacionada com as propriedades morfológicas e 

mecânicas que dependem do tamanho do grão, microestrutura e porosidade do 

material sinterizado. 

Neste trabalho, utilizou-se o método de sol-gel para a obtenção dos pós de 

TeO2 nanoparticulado por ser uma técnica simples e de fácil obtenção de nano 

partículas a temperatura ambiente e pressão atmosférica. O procedimento de síntese 

de TeO2 foi baseado nos trabalhos de Wang et al. (Wang e Fei, 2013) e Golubovic et  

al (Golubovic et al., 2009), com modificações. 

Foi utilizado o TeCl4 (Sigma Aldrich) como precursor no processo de síntese. 

A escolha deste precursor tem como justificativa seu relativo baixo custo e a facilidade 

de controle da hidrolise. Foram testados dois tipos de solventes o etanol e a água. 

Foi dissolvido 0,05 mol de TeCl4 em 50 ml de água deionizada com agitação 

magnética à temperatura ambiente, (figura 2) e em seguida foram adicionados 100 ml 

de NH4OH 3:1 v/v  (0,75 mol de NH4OH) (figura 3), lentamente sob agitação. As 

reações químicas estão escritas a seguir: 

 

TeCl4 (aq)+ 4NH4OH →Te(OH)4   + 4 NH4Cl 

Te(OH)4 → TeO2 +2H20 
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              ▲ 

 

Figura 2 – Dissolução do TeCl4 em água 

 

 

 

Figura 3 – Adição controlada de NH4OH – 

formação do hidrogel 

  

 

 

A adição do hidróxido de amônio deve ser feita de forma lenta e controlada. O 

pH medido ficou entre 10 e 11. A suspensão resultante foi mantida sob agitação por 

uma hora à temperatura ambiente, e depois ficou em repouso por 24 horas, para o 

processo de envelhecimento (figura 4). Posteriormente, o precipitado foi lavado até pH 

7 com água destilada para remoção de impurezas remanescentes e  centrifugado a 
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3000 rpm por 30 minutos. Em seguida o material foi submetido à secagem controlada 

com gradiente de 5 ºC/min  até 100 ºC, mantendo a temperatura final por 24h. 

 

Figura 4 – Etapa de envelhecimento do 

precipitado 

 

 

Uma segunda síntese foi feita, substituindo a água pelo etanol como solvente 

e as demais etapas foram mantidas. Neste caso a reação de etanol com TeCl4 leva a 

formação de um precursor (C2H5O)x(TeCl4)-x (1) que com elevação de pH forma o 

dióxido de telúrio (2) : 

 

TeCl4 + C2H5OH → (C2H5O)x(TeCl4)-x                                               (1) 

(C2H5O)x(TeCl4)-x)+ 4NH4OH →Te(OH)4   + 4 NH4Cl        (2)              

Te(OH)4  → TeO2 +2H20 
    ▲ 
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 O material final resultou em um pó de cor branca amarelada, figura 5. 

 
 

Figura 5 – TeO2 nanoparticulado obtido 
com etanol como solvente 

 

  

 
 
 
 

5.2.2. Sinterização das pastilhas de TeO2 comercial 
 

 
Através do processo de sinterização, buscou-se o controle da porosidade, que 

é determinante na eficiência de liberação dos átomos radioativos formados durante a 

irradiação nos alvos. Esta porosidade facilita o processo de difusão dentro do material, 

aumentando assim o rendimento total da produção (Alanis e Navarrete, 1999; Alanis, 

Segovia e Navarrete, 2004; Roy et al., 2008). 

O pó de TeO2 foi previamente calcinado a 3000C para garantir a completa 

decomposição de impurezas, foi compactado em uma prensa hidráulica com uma 

pressão de 7 MPa em uma matriz cilíndrica de diâmetro 11,2 mm e espessura 2 mm. 

Os corpos verdes obtidos foram sinterizados ao ar a uma temperatura de 6500C por 2 

horas.  

O TeO2 comercial (Merck) com no mínimo 99% de pureza foi também 

estudado para comparação com os óxidos nano particulados obtidos neste trabalho. 
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5.2.3. Caracterização das amostras 
 

Neste trabalho, para caracterização da estrutura morfológica e estrutural das 

amostras, foram utilizadas técnicas de difração de raios X e microscopia eletrônica de 

varredura. A aplicação destas técnicas visou o controle do processo e das 

propriedades finais dos materiais particulados.  

 

5.2.3.1. Difração de raios x 
 

A técnica de difratometria de raios-X foi utilizada para determinar a estrutura e 

as fases existentes nos materiais particulados, avaliar o tamanho dos cristalitos, 

comprovar a cristalinidade e a ausência de subprodutos.  

Os materiais foram analisados utilizando um difratômetro Rigaku, modelo 

ÚLTIMA automático, com goniômetro e tubo de cobre, pertencentes à infraestrutura 

do CDTN.  As condições de operação utilizadas foram: fator de escala (4x103), 

constante de tempo (0,5 s), velocidade do registrador (40 mm/mim), velocidade do 

goniômetro (4º 2θ / min), intensidade de corrente (30 mA) e tensão (40 KV).  

A identificação das fases cristalinas foi feita por comparação dos 

difratogramas obtidos com os bancos de dados PDF2 do ICDD – International Center 

for Diffraction Data / JCPDS – Joint Committee on Powder Diffraction Standards (Sets 

01 – 58; Material Data Inc.; Jade 9; 2008).  

As amostras sintetizadas foram pulverizadas, compactadas manualmente e 

colocadas em um porta-amostra giratório de alumínio.  

 

5.2.3.2. Microscopia eletrônica de varredura 
 

A microscopia eletrônica de varredura, utilizada no estudo morfológico de 

materiais, pode fornecer imagens obtidas por elétrons secundários (imagens 

topográficas) e pelos elétrons retro espalhados, que nos dá um contraste devido à 

composição do material.  

As análises morfológicas dos materiais particulados e pastilhados foram 

realizadas em um Microscópio Eletrônico de Varredura, JEOL JSM-6360LV, 

pertencente ao Centro de Microscopia da UFMG. O material particulado foi fixado ao 
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suporte com o uso de uma fita condutora de carbono. As pastilhas foram montadas 

sobre o mesmo suporte. Todas as amostras foram metalizadas com ouro.  

Um espectro de energia dispersiva (EDS) das amostras do espectrômetro 

também foi obtido. Neste se analisa os raios X gerados na superfície da amostra, 

característicos dos elementos que compõem o material estudado. 

5.3. Montagem do porta-alvos 
 

Utilizou-se o porta-alvos perpendicular à direção do feixe, já existente no 

laboratório, com algumas melhorias para viabilizar o uso das pastilhas de TeO2 

desenvolvidas para este projeto e detalhadas no próximo item,  (figuras 6 e 7). Este 

porta alvo tem uma janela de cobre que degrada a energia de próton de 24→20 MeV 

calculada usando o programa SRIM (Ziegler, 2008). Esta janela e a parte traseira do 

alvo foram refrigeradas com água gelada à 100C.  Já o suporte do alvo propriamente 

dito foi testado em cobre niquelado e com a liga de platina/irídio (90/10%) A liga 

platina/irídio mostrou-se mais estável ao longo de todo o processo. 

 

Figura 6 – Conjunto de peças do porta-alvos 

 

 

 

 

 

  

Janela de 
cobre 

Suporte para 
peça de Pt-Ir 
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Corpo do 
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54 
 

Figura 7 – Porta-alvos montado pronto para irradiar 
 

 

 
 
 

5.4. Irradiação do alvo de TeO2 no acelerador de partículas 
 
 

As irradiações das amostras, com feixes de prótons, foram realizadas 

utilizando-se o cíclotron CV 28 do IEN. Este acelerador de partículas carregadas está 

instalado na Divisão de Radiofármacos do Instituto de Engenharia Nuclear (IEN). 

Alguns detalhes deste acelerador podem ser vistos na Tabela 5, onde estão descritas 

as partículas que este cíclotron pode acelerar com seus limites de energia e corrente.  

Na figura 8 tem-se o “layout” do laboratório de produção de radiofármacos do 

IEN, onde está representado o sistema de irradiação utilizado, que é composto pelo 

cíclotron CV-28, transporte do alvo irradiado até o laboratório de química quente onde 

é feita a separação e purificação dos radioisótopos. Neste laboratório estão 

localizadas as células de processamento remoto dos radioisótopos entre eles o 124I. O 

feixe de partículas produzido no cíclotron é transportado através de lentes 

quadrupolares, imã distribuidor e um colimador (denominada linha 6) até a saída 

externa, onde é irradiado o alvo desejado. 
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Tabela 5. Características de energia e corrente do feixe do cíclotron CV-28 

Partícula 

Energia 
(MeV) 

Corrente 
(µA) 

Mínima Máxima 
Interna 
Máxima 

Externa 
Máxima 

p 2 24 500 70 

d 3 14 500 100 

3He 5 36 150 70 

4He 6 28 100 50 

 

 

 

 

Figura 8 - “Layout” do Sistema de Irradiação do CV-28 

 

 

Os testes iniciais de irradiação foram feitos utlizando-se as pastilhas de 

natTeO2 comercial, sinterizadas conforme descritas no item 5.1.2,  no porta alvo das 

figuras 6 e 7,  no suporte de  platina/iridio (90/10%), figura 9.  

 

Figura 9 – Alvo de natTeO2 irradiado com 1µA/1 hr 
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Foram irradiadas 6 pastilhas de natTeO2 comercial e 3 pastilhas de natTeO2 

nanoparticulado, no porta-alvos perpendicular, com a janela de cobre e suporte de 

Pt/Ir refrigerado com  com água gelada na frente e na parte traseira do alvo. A 

variação da corrente do feixe e o tempo de irradiação estão listados na tabela 6 e 7.  

 

        Tabela 6 - Alvos de natTeO2 comercial irradiados

Amostra 
 

Material m 
(g) 

Corrente 
(µA) 

Tempo 
(min) 

1 
 

natTeO2 1,1628 1,0 30 

2 
 

natTeO2 1,2324 2,0 30 

3 
 

natTeO2 0,8365 1,0 60 

4 
 

natTeO2 0,8108 1,5 60 

5 
 

natTeO2 0,9216 1,5 180 

6 
 

natTeO2 0,8314 2,0 180 

. 

  

Pastilha  de 
natTeO2  
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Tabela 7 - Alvos de natTeO2 nanoparticulados irradiados

Amostra Material M 
(g) 

Corente 
(µA) 

Tempo 
(min) 

 
1 
 

natTeO2 0,8386 1,0 60 

 
2 
 

natTeO2 0,8504 1,5 60 

 
3 
 

natTeO2 0,8967 1,5 60 

 

Após a irradiação, as amostras foram analisadas por espectrometria gama, no 

detector GeHP conforme descrito no item 6.2.1. Com isso, determinou-se o 

rendimento da reação e nivel de impurezas produzidas.  

 

5.5. Montagem de um Sistema de transporte de alvos irradiados 
 

Na produção de radiofármacos, em larga escala, o que se busca é alto 

rendimento e produção de atividade elevada, combinado ao processo menos danoso 

aos operadores e pessoal técnico envolvido no processamento químico do 

radiofármaco.  Assim na primeira etapa do projeto foi desenvolvido um sistema 

automático para transporte dos alvos irradiados.  

Este sistema foi projetado e desenvolvido na SECIC em conjunto com a 

SEINS no IEN, especialmente para transportar os alvos irradiados para produção do 

Iodo-124. Este sistema automático, faz uma conexão a partir da saída de linha 6 de 

feixe, no ciclotron CV -28, para o laboratório de processamento químico onde estão as 

células quentes de processamento. É um sistema flexível e poderá ser utilizado, para 

qualquer alvo sólido irradiado na linha 6 do ciclotron CV-28.  

Este sistema é controlado remotamente e pode fazer transferências rápidas 

dos alvos irradiados, o que é indispensável quando se trata de produção em larga 

escala. Uma blindagem formada por um “sanduiche” de polietileno de alta densidade e 

chumbo foi projetada e instalada no final do trilho na “caverna” do ciclotron CV28 

(figura 10), na entrada do túnel de passagem para química quente para reduzir a 

exposição dos operadores na química quente durante as irradições. 

O transporte dos alvos é feito por um carrinho com um motor elétrico (a 

bateria), que se desloca sobre trilhos. Ao acabar a irradiação o operador do ciclotron 
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libera o vácuo do alvo (figura 11), da linha seis, e então o técnico no laboratório da 

quimica quente através da caixa de comando opera o sistema. Este sistema é 

composto por um braço, que se movimenta com auxilio de um motor elétrico e tem a 

finalidade de transferir o alvo irradiado na saida da linha 6 até o carrinho como mostra 

as figuras 12 e 13. O movimento deste braço, só ocorre se o carrinho estiver 

devidamente posicionado no ponto inicial. Uma vez liberado o alvo no carrinho ele 

entra em movimento automaticamente até o laboratório de processamento, o seu 

ponto final é numa célula blindada com 10 cm de chumbo, onde com o auxílio as 

manipuladoras o alvo é desmontado e transportado para a célula de processamento 

do 124I, neste caso específico. 

No trajeto, o carrinho passa por dois “switchs” de movimento, ao passar pelo 

primeiro à blindagem se abre (figura 14), quando passar pelo segundo a blindagem se 

fecha (figura 15). Na estação final com o carrinho parado, a bateria do carrinho 

começa a recarregar automaticamente. Todo este sistema de transporte foi 

automatizado com o princípio de segurança, o próximo estágio se inicia se receber um 

sinal que o anterior foi devidamente concluido. 

 

Figura 10- Detalhe da blindagem, final do trilho na 

parte interna da caverna do cíclotron CV-28 
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Figura 11 - Alvo na Linha 6 do Cíclotron onde é feita a 

liberação do porta-alvos 

 

 

 

Figura 12- Detalhe do braço articulado para remoção do 
porta-alvos irradiado  

 

 

  

Flange de suporte do 
porta alvo na linha 6 
do cíclotron 

Braço de suporte 
do Alvo 
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Figura 13 – Detalhe esquemático do braço articulado que 
trasnporta o porta-alvos 

 

 

 

 

Figura 14 - Blindagem aberta, no interior da caverna  do 
cíclotron CV-28 

 

 

 

 

  

Carrinho com 
parta alvos 

Blindagem de 
separação dos 
laboratórios 
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Figura15 - Blindagem fechada – divisão entre o interior da 

caverna do cíclotron CV-28 e laboratório de química 

 

 

5.5.1.1. Espectrometria Gama do alvo irradiado 
 

Foi utilizado o sistema de espectrometria gama de alta eficiência do 

Laboratório de Produção de Radiofármacos do IEN. Este espectrômetro é composto 

de um detector HPGe (Camberra Mod GC 3018), associado a um analisador 

multicanal ORTEC modelo DSPEC jr 2.0, com conexão USB, e um computador. 

O espectro resultante foi analisado pelo Software Maestro para Windows [A65 

B32 V6.05]. As energias dos raios gamas emitidos pelos radionuclídeos produzidos 

foram identificadas. O sistema foi calibrado usando-se fontes padrão de 152Eu 

fornecidas pelo IRD/CNEN. O tempo padronizado de contagens foi de 1800 

segundos. 

5.6. Processamento Químico 
 

Neste trabalho, o método escolhido, para separação química do 124I produzido 

a partir do TeO2, foi o da destilação seca. Este método consiste em aquecer o material 

alvo, irradiado, num tubo de quartzo sob um fluxo de gás, e a subsequente captura do 

124I em uma armadilha (trap) de NaOH. Este método é simples e rápido e mantem a 

estrutura física do material (TeO2) na placa de origem, ficando pronto para ser 

reutilizado em novas irradiações. 

Carrinho com 
parta alvos 

Blindagem de 
separação dos 
laboratórios 
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5.6.1. Automação do Sistema de Destilação Seca 
 

Para aquecimento dos alvos irradiados, foi utilizado um mini forno tubular 

bipartido. Este forno foi projetado e encomendado sob medida da “The Mellen 

Company” serie 12.5R (figura 16). A parte interna do forno foi projetada de acordo com 

a vidraria de quartzo (também projetada em conformidade com a geometria do alvo). 

Nesta região, o forno tem diâmetro interno de 1,25´´, e comprimento 2,5´´. Ainda, 

como parte integrante do sistema de tratamento térmico, o forno conta com um 

controlador digital de temperatura (figura 17). 

A aparelhagem de quartzo foi adaptada para o suporte do alvo também 

desenvolvida especialmente para este trabalho. Basicamente esta vidraria é 

composta por duas partes unidas por uma junta esmerilhada (figura 18), uma delas 

possui uma pá na extremidade onde é colocado o alvo irradiado. Uma vez posicionado 

no forno, o alvo fica centralizado na zona de aquecimento (figuras 19 e 20). A partir da 

parte, do tubo de quartzo, que fica externa ao forno, foi adaptada uma entrada lateral 

para circulação do O2. A passagem do gás oxigênio tem a função de arraste do iodo 

produzido que é volatilizado, do alvo irradiado, durante o processo de aquecimento.  

A segunda metade do tubo de quartzo sobrepõe a primeira metade, fazendo a 

vedação por uma junta esmerilhada. A parte do tubo de quartzo que permite a 

exaustão dos gases curva-se 90º para baixo, iniciando uma geometria cilíndrica 

afunilada. Esta extremidade, que é afunilada, visa direcionar os gases arrastados para 

uma armadilha capaz de capturar o gás iodo. Esta captura se dá através do 

borbulhamento do gás de arraste em uma solução de NaOH 0,02 Molar. 
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Figura 16 - Forno para destilação seca 

 

 

Figura 17– Controlador automático do Forno 

0  

 

Figura 18 – Conjunto da aparelhagem de quartzo 
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Figura 19 – Aparelhagem de quartzo montada 

 

  

Figura 20 - Alvo irradiado posicionado na 

região central do forno 

 

 

 

Por tratar-se de destilação de gases radioativos, houve a necessidade de 

enclausurar todo o sistema em uma célula vedada, com pressão e exaustão 

controlada. Este sistema é mostrado na figura 21.  

 
 
 
 
 
 
 

Alvo posicionado 
na pá do tubo de 
quartzo

Parte afunilada 
do tubo de 
quartzo 
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Figura 21 - Célula vedada própria para 
destilação seca do 124I 

 

 

 

Também houve necessidade de automatizar todo o processo de abertura e 

fechamento do forno, introdução e remoção do tubo de quartzo. O ajuste de 

temperatura é feito remotamente, bem como o controle do fluxo do gás de arraste.  

Todo este sistema foi automatizado pelo SENGE/IEN, e é mostrado 

esquematicamente na figura 22. Os movimentos de abertura e fechamento do forno, 

da aparelhagem de quartzo são feitos o auxilio de cilindros pneumáticos de dupla 

ação, acionados por ar comprimido nos dois sentidos do movimento. Estas etapas são 

comandadas por válvulas de 3 vias, reguladoras de fluxo, para reduzir a velocidade de 

conexão das duas metades do tubo de quartzo. 

Também foi instalado um amortecimento de fim de curso no cilindro que 

movimenta a aparelhagem de quartzo. Todo este aparato foi fixado em uma chapa de 

alumínio, e instalado dentro de uma célula conectada na exaustão. Ainda, visando 

controle de dose do operador, foi incluída uma blindagem de chumbo, na parte interna 

da célula vedada, seguindo os padrões exigidos pela proteção radiológica para 

manuseio de material radioativo. 
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Figura 22 - Detalhe da automação do sistema de 
destilação seca 

 

 
 

 
 

5.6.2. Destilação Seca do Iodo- 124 
 

Os alvos depois de irradiados são transferidos para o laboratório de 

processamento pelo sistema de transporte automático de alvos, já descrito 

anteriormente, e que também fez parte deste trabalho. Após o desmonte do 

porta-alvo, a pastilha de TeO2 irradiada, juntamente com seu suporte de Pt/Ir, são 

colocados no sistema de destilação seca. O conjunto alvo e suporte são posicionados 

em cima da pá da vidraria de quartzo (figura 20). Em seguida, com o auxílio do 

sistema pneumático, é feito o posicionamento do conjunto na parte central do forno. O 

cuidado para manter o conjunto alvo e seu suporte centralizado no forno, justifica-se 

por ser esta a região a zona de aquecimento onde a temperatura se mantém estável 

dentro dos limites pré-definidos pelo fabricante. 

Como já mencionado, o gás carreador utilizado foi O2. Sua vazão é controlada 

por auxílio de uma válvula de agulha. Com o conjunto já montado, o forno é ligado por 

um período suficiente até estabilização das temperaturas selecionadas, com o fluxo 

de oxigênio mantido em sua vazão de arraste. Algumas das temperaturas utilizadas 

foram 700, 730 e 7600C. Assim, o 124I é removido da matriz de TeO2, pelo fluxo do 

oxigênio gasoso, e capturado em uma solução de 0,02 M de NaOH. A atividade de 124I 

é monitorada no frasco de NaOH  por um detector de NaI, concluindo-se assim a 

etapa da destilação seca.  
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5.7. Estudos preliminares de biodistribuição do 124I em camundongos 

Swiss a partir da quantificação de imagens obtidas em MicroPET 

 

Os estudos preliminares de biodistribuição foram realizados na Unidade de 

Pesquisa de Radiofármacos do CDTN em um MicroPET fabricado pela General 

Electric Healthcare modelo LabPET 4 solo (figuras 23 e 24). O LabPET 4 é uma 

plataforma de hardware e software para aquisição e reconstrução de imagens PET 

para pequenos animais. 

Trata-se de um scanner PET, totalmente digital, baseado em fotodiodos de 

avalanche (APD). O Conjunto de detecção é constituido por pares de cristais 

LYSO/LGSO com dimensões de 2x2x12 mm. Cada par de cristais acoplado a um APD 

constitui um canal, ao todo são 1536 canais. O FOV (campo de visão) transverso 

mede 11,0 cm e os axiais 3,75 cm. Utilizando o algoritimo de reconstrução FBP 

(projeção reversa filtrada) pode resultar em uma resolução FWHM de cerca de 1 mm, 

no centro do  FOV, campo de visão, enquanto permanece abaixo de 2,1 mm para uma 

distancia radial de 2,0 cm. A sensibilidade considerando uma janela de energia de 

250-650 KeV é de aproximadamente 1,1%  (Bergeron et al., 2009). 

 

 

Figura 23 – MicroPET da GE Healthcare –Modelo 

LabPET4 do CDTN 

 

 

 

 

FOV e posição do 
animal 
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Figura 24 – Sistema de Anestesia do MicroPET 

da GE Healthcare –Modelo LabPET4 do CDTN 

 

 

Dados de biodistribuição de um radiofármaco são úteis na avaliação da 

segurança, assim como na determinação da eficácia. No primeiro caso, um dos 

principais objetivos é a determinação dos órgãos ‘alvo’ do traçador. Em etapas 

pré-clínicas o conhecimento da cinética do radiotraçador subsidia a tomada de 

decisão a respeito de quais órgãos devem ser preferencialmente monitorados. Esta 

monitoração é feita por meio de testes histopatológicos e bioquímicos durante os 

ensaios de dose aguda e dose crônica quando este é necessário. A eficácia por sua 

vez pode ser monitorada utilizando modelos animais da patologia a ser estudada. 

Nesses casos o radiofármaco deve produzir imagens que permitam o diagnóstico da 

doença em seu modelo animal. 

Todos os experimentos com animais foram realizados de acordo com as 

resoluções do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) 

e conforme recomendações da Sociedade Brasileira em Ciência de Animais de 

Laboratório (SBCAL). O protocolo com a descrição completa foi submetido e aprovado 

pela Comissão de Ética de Uso de Animais (CEUA)/IPEN/CNEN-SP, o protocolo 

aprovado (anexo 1). 
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Imagens de camundongos Swiss, saudáveis, foram adquiridas no MicroPET e 

quantificadas para a obtenção de curvas de ‘Tempo versus Atividade’ nos 

órgãos/tecidos avaliados.  

Além das funções já mencionadas, o teste também possibilitará a 

identificação de possíveis impurezas radioquímicas e radionuclídicas resultantes do 

processo de ativação do 124I. A importância desta identificação está no fato de que tais 

compostos podem provocar alteração na biodistribuição do radiotraçador. 

 

 

5.7.1. Preparação dos Animais 
 

Camundongos Swiss machos (n=3), saudáveis, de 4 a 6 semanas, 

fornecidos pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED) foram utilizados nos experimentos. 

No dia da aquisição das imagens os animais receberam água e alimento 

normalmente. O isoflurano 3,5 a 4,0 % em oxigênio 100% foi utilizado para indução de 

anestesia, previamente ao procedimento de canulação.  

A canulação foi realizada sob anestesia (Isoflurano 4,0 a 3,0 % em oxigênio 

100%) nos vasos da cauda. Foi utilizado um cateter de baixo volume morto 

desenvolvido pelo grupo de pesquisadores do CDTN. Solução de NaCl 0,9% p/v (20 a 

50 μl) foi utilizada para a verificação da efetividade da canulação. 

Terminada a canulação o animal foi posicionado na cama do MicroPET. A 

taxa de respiração foi monitorada e mantida entre 30 e 60 respirações por minuto 

(RPM) durante todo o experimento. 

 

 

5.7.2. Aquisição das Imagens 
 

Devido à longa meia-vida do 124I, as imagens foram realizadas em duas 

etapas. Inicialmente foram obtidas imagens dinâmicas de 30 minutos de duração a 

partir de t=0 (momento da injeção). Posteriormente, imagens estáticas de corpo inteiro 

foram realizadas nos tempos de 45 min, 6, 24, horas. 
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5.7.3. Imagens dinâmicas 
 
 

O FOV axial do MicroPET modelo  LabPET4 da GE Healthcare é de 3,75 cm. 

Em geral, os animais que são utilizados no experimento apresentam um comprimento 

que excede esse valor (> 6 cm). Esta condição dificulta a aquisição dinâmica de corpo 

inteiro. Dessa forma, um grupo de 3 animais foram divididos em dois grupos: o 

primeiro grupo (n=2) teve as regiões do crânio e tórax avaliadas; a região do abdômen 

foi avaliada no segundo grupo (n=1). 

No início da aquisição das imagens, aproximadamente 2,5 MBq de 124I foram 

administrados via cateter em aproximadamente 150 μl de NaCl 0,9% p/v. Após a 

injeção o cateter foi lavado com 50 a 70 μl de solução salina. 

Imagens dinâmicas (temporais) de t=0’ a t=30’ foram obtidas. Os animais 

foram mantidos anestesiados (isoflurano 2,5% a 4,0% em oxigênio 100%), à 

temperatura ambiente (20 a 22 °C) durante todo o tempo de aquisição. 

 

5.7.4.  Imagens Estáticas 
 

Os 3 animais previamente injetados para a realização da imagem dinâmica 

foram utilizados para a realização das imagens estáticas nos tempos de 45 min, 6 e 

24, horas.  

Foram realizadas aquisições estáticas de corpo inteiro. No caso da imagem 

de 45 minutos pós-injeção a duração do procedimento de aquisição foi de 20 minutos 

(5 minutos por posição de cama). A duração da aquisição foi acrescida para 32 e 40 

minutos nas imagens de 6 e 24 horas pós-injeção respectivamente, com o objetivo de 

melhorar a estatística das imagens   

  

Isoflurano 3,5 a 4,0 % em oxigênio 100% foi utilizado para indução de 

anestesia previamente ao posicionamento do animal no MicroPET. Como já 

estabelecido anteriormente, depois de posicionados os animais estes foram mantidos 

anestesiados à temperatura ambiente (20 a 22 °C) durante todo o tempo de aquisição. 

 
  



71 
 

 

5.7.5.  Reconstrução das imagens 
 

As imagens foram reconstruídas por meio do software do próprio 

equipamento. O algoritmo 2D-MLEM com 10 iterações foi selecionado. O tamanho 

dos voxels foi de 0,5x0,5x1,175 mm, resultando em um volume de 0,294 mm3. 

No caso das imagens dinâmicas, o tempo de aquisição foi dividido em 21 

frames: 12 de 10s; 2 de 30 s; 2 de 1 min,5 de 5 min. 

 

5.7.6.  Procedimentos de Correção 
 

As imagens foram adquiridas em dias distintos. Ao final de cada seção de 

experimentos foi realizada uma calibração cruzada entre o calibrador de dose e o 

MicroPET e uma normalização.  

A normalização foi realizada a fim de garantir que os fatores de correção da 

eficiência de contagem de cada um dos canais estavam devidamente atualizados. 

Utilizou-se, neste caso, uma fonte linear de 68Ge. 

A calibração cruzada foi realizada utilizando-se um fantoma cilíndrico 

desenvolvido pelo IEN (figura25), com volume e atividade de 124I conhecidos, sendo a 

atividade do 124I medida no calibrador de dose. No caso das imagens dinâmicas, uma 

imagem de 6 min do fantoma foi obtida e o valor de CPS/voxel foi correlacionado como 

a concentração de atividade (MBq/ml) do fantoma. No caso de imagens estáticas, 

estas foram obtidas por 18 minutos, seis minutos por posição de cama. 

No início de cada sessão de imagens, antes da manipulação do 124I, foram 

realizadas imagens do background para futura subtração dos valores obtidos nas 

imagens com animais e do fantoma. 
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Figura 25 - Fantoma cilíndrico para calibração 

do MicroPET 

 

 

5.7.7.  Quantificação das Imagens 
 

O software AMIDE foi utilizado na quantificação das imagens adquiridas. 

Regiões de interesse (ROI) esféricas de 2 mm de diâmetro foram posicionadas no 

interior de órgãos e tecidos identificáveis e de maior relevância. Os fatores de 

correção referentes ao dia da aquisição foram aplicados ao conjunto de dados da 

imagem. Os valores de captação foram obtidos em SUV (Standard Uptake Value) e 

em percentual da dose injetada por grama de tecido/órgão (%ID/g). 
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Capítulo 6 – RESULTADOS 
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6. Resultados e discussão 
 
 

6.1. Obtenção do alvo 
 

O uso do NH4OH como agente precipitante possibilitou a obtenção de um 

material puro à temperatura ambiente. Os pós apresentaram uma coloração branca, 

típica deste tipo de óxido.  

 

 

6.1.1. Dióxido de telúrio obtido utilizando água como solvente 
 
 

Os difratogramas das amostras de TeO2 seca em estufa a 100 °C apresentou 

os picos característicos do TeO2. Os picos são pouco intensos e alargados 

característicos de material amorfo, que pode ser comprovado pela imagem MEV, 

obtidas com detector de elétrons secundários (figura 26). 

 

Figura 26 – Difratograma de RX do TeO2 seco em estufa a 1000C 
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Figura 27 -  Imagem MEV, com elétrons secundários, do pó 

seco em estufa e utilizando água como solvente  

 

 

6.1.2. Dióxido de telúrio obtido utilizando etanol como solvente 
 

 

No material utilizando etanol como solvente e seco na estufa (figura 28), sem 

calcinar, observou-se os picos característicos do TeO2. Os picos são mais definidos e 

estreitos, indicando uma organização maior da estrutura e consequentemente a 

obtenção de pós mais cristalinos. 
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Figura 28 – Difratograma de RX de TeO2 obtido com etanol como solvente 

 

 

A figura 29 mostra a imagem MEV da amostra obtidas com detector de elétrons 

secundários. A amostra apresentou agregados de nanopartículas de tamanho 

homogêneo na faixa de 200-400 nm. 

 

Figura 29 – Imagens MEV, com elétrons secundários, de 

amostra do pó seco em estufa e utilizando como solvente o 

etanol. 
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6.1.3. Dióxido de telúrio comercial 
 
 

O dióxido de telúrio comercial foi estudado para comparação com os óxidos 

obtidos neste trabalho. O difratograma de raios-X (figura 30) apresentou picos 

característicos da fase pura do TeO2 . 

 

 

Figura 30 – Difratograma  de RX do TeO2 comercial 

 

 

 

A imagem obtida por microscopia eletrônica de varredura do pó TeO2 

comercial (figura 31) mostram partículas heterogêneas com formato hexagonal na 

faixa  entre 1,0 e 4,5 nm. 
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Figura 31– Imagem MEV, com elétrons secundários, de 

amostra do pó de TeO2 comercial 

 

 

6.1.4. Sinterabilidade das amostras  

 

Como é conhecido, num processo de sinterização busca-se produzir um 

material denso, com tamanho de grãos controlado, na menor temperatura e no menor 

tempo possível. Neste trabalho, em particular, buscou-se no controle da sinterização, 

a presença de porosidade controlada, importante na eficiência da irradiação dos 

isótopos, uma vez que esta porosidade facilita o processo de difusão dos átomos 

irradiados dentro do material aumentando assim seu rendimento (Alanis e Navarrete, 

1999; Roy et al., 2008). 

A sinterização é um processo termicamente ativado, através do qual as 

partículas em contato ligam-se umas às outras, formando uma estrutura rígida, total 

ou parcialmente densa. Materiais e pós com diferentes tamanhos e porosidades 

sinterizam-se de maneira diferente, dependendo da energia superficial de cada 

material (Kingery, 1976).  

O tratamento térmico das pastilhas resultou num material com distribuição 

mais homogênea de grãos e poros, quando comparados ao TeO2 comercial. Essas 

características são fundamentais para obter um alvo que ao ser irradiado não 

apresente trincas ou quebras que comprometam a obtenção do radioisótopo.  
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As pastilhas, quando submetidas à sinterização, apresentaram uma estrutura 

interligada das partículas, sem, no entanto, apresentar crescimento acentuado dos 

grãos. Podemos observar que as pastilhas obtidas utilizando etanol como solvente 

possuem grãos menores e são mais homogêneos que as pastilhas obtidas com H2O 

(figuras 32 e 33). Isto se deve principalmente a formação de nanopartículas com maior 

área superficial que favorece o processo de sinterização. O material apresentou 

também uma porosidade intergranular. A sinterização do material permitiu um controle 

desta porosidade de forma que os diâmetros dos poros diminuem, mas permanecem 

presentes em uma quantidade adequada para o objetivo do trabalho. 

 

 

Figura 32 – Imagem MEV, com elétrons secundários, da pastilha 

sinterizada utilizando H2O como solvente  
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Figura 33 – Imagem MEV, com elétrons secundários, da pastilha 

sinterizada utilizando etanol como solvente. 

 

 

 

As figuras 34 e 35 mostram os espectros de EDS (espectro de energia 

dispersiva) das pastilhas obtidas dos pós-sintetizados. Podemos observar que os 

materiais se mostraram puros, livres de quaisquer impurezas durante o processo de 

prensagem e sinterização. Os picos referentes ao ouro são devido ao recobrimento 

das amostras e o carbono é devido à fita que fixa o material. 
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Figura 34 – Espectro EDS da amostra obtida com a água como 

solvente

 

 

Figura 35 – Espectro EDS da amostra obtida com etanol como 

solvente, com elétrons secundários, 

 

 

  

Te 

Te 
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A amostra de TeO2 comercial apresentou um crescimento muito mais 

acentuado que as outras amostras, originando um maior tamanho de grão, com larga 

distribuição de tamanho e poucos poros intergranulates (figura 36). 

 

 

Figura 36 – Imagem MEV, com elétrons secundários, da pastilha 

sinterizada obtida com TeO2 comercial 

 

 

6.2. Irradiação da pastilha  
 

O valor médio de rendimento de produção de 124I, medido no calibrador de dose 

Capintec, modelo Ultra CR, para cinco irradiações das pastilhas de TeO2 comercial, 

conforme dados da tabela 8 foi de 6,29 MBq/µAh (170,6 µCi/µAh)  para alvos de Te 

natural. Se utilizarmos o 125Te enriquecido a 98,3% este valor será 14 vezes maior, 

pois o Te natural tem apenas 7% de 125Te, vide tabela 4, sendo igual a 88,4 MBq/ µAh. 

Este valor é 10% maior do encontrado na literatura, 81 MBq/ µAh (Hohn et al., 2001), 

para alvos de 125Te enriquecido a 98,3%, esta diferença  pode ser atribuída a 

preparação do alvo com estrutura nanoparticulada.  
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Tabela 8 – Rendimento de produção de 124I com Alvos de natTeO2 comercial 
 

Material m 
(gr) 

Corrente 
(µA) 

Tempo 
(min) 

Rendimento 

µCi/µAh MBq/µAh 
natTeO2 0,9324 2,0 30 204,2 7,5 

natTeO2 0,8365 1,0 60 134,0 5,0 

natTeO2
 0,8108 1,5 60 139,3 5,1 

natTeO2
 0,9216 1,5 180 183,5 6,8 

natTeO2
 0,8314 2,0 180 193,3 7,1 

 

Conforme dados da Tabela 9 obtivemos um valor médio de rendimento de 

6,81MBq/µAh para as três irradiações com alvos de natTeO2 nanoparticulado  de 

produção de 124I. 

 

Tabela 9 – Rendimento de produção de 124I com Alvos de natTeO2 nanoparticulado 
 

Material M 
(g) 

Corrente 
(µA) 

Tempo 
(min) 

Rendimento (EOB) 

µCi/µAh MBq/µAh 
natTeO2 0,8386 1,0 60 183,0 6,77 

natTeO2 0,8504 1,5 60 156,7 5,77 

natTeO2 0,8967 1,5 60 213,7 7,90 

 

6.2.1. Caracterização do alvo por Espectrometria Gama 
 

As amostras de TeO2 irradiadas foram analisadas com o sistema de 

espectrometria gama da DIRA/IEN em um detector GeHP (Camberra Mod  GC 3018), 

para identificação dos radioisótopos produzidos. O espectro resultante foi analisado 

pelo Software Maestro para Windows [A 65 B32 V 6.05]. Todas as energias dos raios 

gamas emitidos pelos radionuclídeos produzidos foram identificados. O sistema foi 

calibrado usando-se fontes padrão de 152Eu (produzidas no IRD/CNEN). 
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A figura 37 mostra o espectro de energia dos raios gama do natTeO2 irradiado, 

medido 24h após o final da irradiação. Neste espectro pode-se observar os picos de 

energia dosprincipais isótopos do iodo com destaque para 123I, 124I, 125I, 126I, 130I.  

Este primeiro espectro foi obtido após a irradiação da amostra de TeO2,  e 

antes do processo de destilação seca. 

 

Figura 37– Espectro de energia de raios gama do TeO2 irradiado, obtido antes da 

destilação seca. 
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6.3. Destilação seca 
 

Após a irradiação o 124I foi separado da matriz (TeO2) por destilação seca. O 

gás carreador utilizado foi O2, com uma vazão lenta e então o forno foi ligado e 

estabilizado nas temperaturas de 700, 730 e 7600C. Na temperatura de 7000C não 

ocorreu à difusão do 124I, à 7300C por 10 min de difusão foi obtido um rendimento de 

75%. Finalmente o alvo foi colocado no forno a 7600C e deixado por 6 min nesta 

temperatura e mais 6 min com o forno desligado. O 124I foi removido da matriz de TeO2 

pelo fluxo do oxigênio gasoso e capturado em 1,0 ml de  solução de NaOH 0,02 M com 

rendimento de 90 % de extração. A atividade de 124I foi monitorada no frasco de NaOH  

por um detector de NaI. Este rendimento obtido está compatível com encontrado na 

literatura (Schmitz, 2011), conforme Tabela 2. 

Nas tabelas 10 e 11 são apresentados os resultados obtidos na separação 

química do 124I produzido através da destilação seca do alvo irradiado. 

 
 

Tabela 10: Resultados da Destilação Seca do 124I com  natTeO2 comercial 

Material M 

(g) 
Corrente 

(µA) 
Tempo 
(min) 

Ativ. Ini 
(µCi) 

Ativ. Fin. 
(µCi) 

T 

(0C) 
Vol. 

NaOH (ml) 

natTeO2 1,2324 2,0 30 45 30 730 3,0 

natTeO2 0,8365 1,0 60 84 40 730 3,0 

natTeO2 0,8108 1,5 60 131 119 760 3,0 

natTeO2 0,9216 1,5 180 521 250 760 0,5 

natTeO2 0,8314 2,0 180 755 679 760 1,0 

 

Tabela 11: Resultados da Destilação Seca do 124I com  natTeO2 nanoparticulado 
 

Material M 

(g) 
Corrente 

(µA) 
Tempo 
(min) 

Ativ. Ini 
(µCi) 

Ativ. Fin 
(µCi) 

T 

(0C) 
Vol. 

NaOH (ml) 

natTeO2 0,8386 1,0 60 128,0 106,5 760 1,0 

natTeO2 0,8404 1,5 60 156,0 109,6 760 1,0 

natTeO2 0,8967 1,5 60 160,0 132,5 760 1,0 
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6.3.1. Pureza Radionuclídica do 124I por Espectrometria Gama  
 

A figura 38 mostra o espectro da amostra de TeO2 irradiada, porém obtido 

posteriormente a destilação seca. Também estão destacados os principais picos 

de energia. Vale destacar que, neste espectro, muitos dos picos de energia 

presentes no espectro obtido antes da destilação já não estão presentes. Isto se 

deve ao decaimento dos isótopos de meia vida mais curta. 

 

 

 

Figura 38: Espectro de energias de raios gama do natTeO2 irradiado, obitido após 

destilação seca decorridas 220 horas do EOB 
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6.4. Estudos preliminares de biodistribuição do 124I  
 

O estudo de biodistribuição realizado no microPET da Ge Healthcare modelo 

LabPET 4 em camundongos tipo Swiss sadios confirmou a alta qualidade de imagem 

da tireóde com Na124I com a máxima captação 6 hr após ter sido injetado. Na Tabela 

12, são apresentados os resultados obtidos com a quantificação das imagens pelo 

software AMIDE.  

 

Tabela 12 - Quantificação da Biodistribuição do Na124I 

 

 

Órgão 

 

 

Captação dos Tecidos no Tempo 

45 min 6h 24h 

%ID/g SD %ID/g SD %ID/g SD 

Tireoide 39,20 4,25 77,84 11,90 65,14 13,24 

Estomago 56,08 4,89 17,43 1,69 0,94 0,25 

Bexiga 8,30 1,22 12,15 1,38 0,99 0,34 

Musculo 1,36 0,25 0,08 0,05 0,05 0,03 

 

 

Figura 39- Captação do Na124I nos órgãos 
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Figura 40 - Imagens obtidas no MicroPET da Ge Healthcare modelo LabPET 4  
com Na124I em camundongos Swiss, 45 minutos, 6 horas e 24 horas após 
injeção 

 

Imagens Coronais do Animal 2 – Marca Marrom – adquiridas em tempos distintos 

Imagem 45 min p.i. Imagem 6 h p.i. Imagem 24 h p.i. 
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7. Conclusões 
 
 

Como mencionado no desenvolvimento deste trabalho, o 124I para aplicações 

médicas apresenta algumas vantagens, relativamente a outros emissores de 

pósitrons. A principal vantagem decorre de sua meia-vida física de 4,2 dias. Também, 

por apresentar um esquema de decaimento onde 23% das desintegrações ocorrem 

por emissão de pósitrons, o 124I é particularmente importante no diagnóstico médico 

pela tecnologia PET. Com estas características, o 124I torna-se útil por vários dias, 

podendo ser usado para exames PET com imagens tardias, no mesmo paciente, 

viabilizando estudos metabólicos sem aumentar a dose ao paciente. 

Assim, tanto no âmbito da tecnologia de ponta, como no âmbito da saúde 

pública, o 124I pode contribuir de forma significativa. E, neste contexto, o objetivo 

central deste trabalho foi atingido, ou seja, foi desenvolvido, de modo pioneiro no país, 

um método de produção do 124I com acelerador cíclotron. O método é remotamente 

operado, em quase sua totalidade, sendo mínima a exposição dos operadores ao 

risco das radiações ionizantes. Vale destacar que nas diversas etapas do 

desenvolvimento desse método houve participação de instituições de pesquisa como 

ENSP, CDTN e, obviamente, o IEN, que cooperaram e contribuíram de forma 

significativa. 

A reação nuclear utilizada foi do tipo natTe(p,xn)124I, com ênfase na reação 

(p,2n) no 125Te. O rendimento obtido foi de 6,29 MBq/µAh (170,6 µCi/µAh) para alvos 

preparados com telúrio natural, e para o alvo nanoparticulado 6,81 MBq/µAh (184,1 

µCi/µAh). Este resultado mostra que caso fosse utilizado apenas o 125Te, enriquecido 

à 98,3% como material alvo, em vez do natTe, este valor seria aproximadamente 14 

vezes maior. Este número decorre do fato de que o 125Te participa com apena 7% da 

composição do telúrio natural. Esta previsão indica alta viabilidade econômica do 

método, caso seja utilizado o telúrio enriquecido 125Te. Neste caso, seria viável 

também a produção em alta escala, bem como o suprimento de 124I para todo o Brasil. 

Isto é de fundamental importância, tendo em vista permitir diagnósticos em ambientes 

distantes dos centros produtores de radioisótopos do país. Vale ressaltar também, 

que esta produção de um novo emissor de pósitrons contribuirá significativamente, e 

diretamente, com o Sistema Único de Saúde – SUS, uma vez que a tecnologia PET foi 
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recentemente incorporada, como mais um tipo exame médico. Espera-se que esta 

contribuição seja um marco inicial, abrindo oportunidades para o surgimento de outros 

radiofármacos, já que o início da disponibilização, do exame, pelo SUS será apenas 

para indicações restritas. 

Uma das dificuldades deste trabalho foi o desenvolvimento de um conjunto alvo 

e porta-alvo com capacidade de dissipar alta potência. Esta potência é gerada durante 

a irradiação com feixes de partículas carregadas (no caso específico prótons), com 

altas correntes e por longos períodos de duração. Este tipo de problema é comum aos 

métodos de produção de radioisótopos com aceleradores de partículas carregadas. 

Uma solução aplicada foi o desenvolvimento de alvos, de estrutura nanoparticulada, 

com boa capacidade de dissipar calor. Além dessa capacidade, há também a questão 

que envolve a melhoria na eficiência de liberação, na fase de separação química, dos 

átomos radioativos produzidos durante a irradiação. Assim, de forma inovadora no 

país, foi utilizada a nanotecnologia para produção de alvos de TeO2. No 

desenvolvimento e aplicação desses novos alvos, alguns parâmetros importantes 

foram acompanhados e controlados. Obviamente, os objetivos específicos foram a 

melhor eficiência na produção de 124I, bem como na fase na sua separação química. 

Neste contexto, os parâmetros que mereceram maior atenção foram o tamanho de 

grão e a porosidade. 

O método desenvolvido, para obtenção de alvos de TeO2 nanoparticulado, é 

simples e rápido. Constitui-se basicamente na aplicação da técnica de sol-gel, tendo 

como precursor escolhido o TeCl4. Na busca das melhores condições, variou-se o 

solvente bem como os tratamentos térmicos. A partir das técnicas de difração de 

raios-X, Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia de Infravermelho 

utilizado, para caracterização dos pós, foi possível acompanhar a evolução 

morfológica, estrutural e textural destes materiais. O acompanhamento dessa 

evolução foi feita em função da temperatura do tratamento térmico. Todos os 

resultados obtidos por estas técnicas apresentaram boa concordância, 

estabelecendo-se então uma forma padronizada de produção de alvos 

nanoestruturados. 

Com relação ao rendimento de produção de alvo grosso, quando comparados 

os alvos com telúrio comercial e o nanoestruturado, o resultado foi a seguinte: a 

amostra nanoparticulada, irradiada nas mesmas condições que a amostra comercial 

apresentou rendimento cerca de 10% maior. Vale destacar que este rendimento 
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poderia ter sido ainda maior, não fosse perda de material ocorrido durante a 

irradiação. A amostra apresentou pequena erupção, com características de material 

fundido, devido, possivelmente, a formação de “ponto quente” durante a irradiação 

com feixe de prótons. Este fenômeno ocorre com frequência quando a refrigeração do 

porta alvo não é boa o suficiente. Esta condição indica a necessidade de melhorias na 

refrigeração do alvo, durante as irradiações. Neste sentido foram programados novos 

testes, com o novo porta-alvos. Este novo porta-alvo já foi desenvolvido, e está 

apresentado no anexo 2 deste trabalho. 

No tocante ao processo de separação química, pela destilação seca, o 

rendimento da separação foi excelente para os dois tipos de alvo. Tanto os alvos 

produzidos com natTe comercial, como os alvos nanoestruturados apresentaram 

rendimentos de separação semelhantes, e da ordem de 90%. 

Após a produção, e a subsequente separação química, o 124I foi utilizado para o 

estudo de biodistribuição. Os testes foram realizados em camundongos tipo Swiss em 

um tomógrafo tipo MicroPET, fabricado pela General Electric Healthcare modelo 

LabPET4 do CDTN. Os resultados confirmaram a alta qualidade de imagem da 

tireoide com Na124I, indicando ainda que a captação máxima está em torno de 6 horas 

após a injeção. Ainda, os resultados dos estudos de biodistribuição mostraram alta 

pureza radioquímica do Na124I. 

Assim, esta produção pioneira do 124I, no Brasil, além de implementar o uso da 

nanotecnologia como uma técnica inovadora no desenvolvimento de alvos, será o 

ponto de partida para o desenvolvimento de outras áreas. Como exemplo, podemos 

citar a síntese de novos radiofármacos para estudos de processos biológicos longos. 

Estes processos não podem ser adequadamente estudados com os radiofármacos 

PET convencionais, como por exemplo: 18F e 11C, que já são disponíveis no país. 

Também, proporcionará a disseminação nacional da tecnologia PET com o 

desenvolvimento de novas técnicas de diagnósticos, e trará melhoria da qualidade de 

vida aos pacientes com determinados tipos de câncer. Ainda, do ponto de vista 

econômico, a disponibilização de novos e mais precisos meios de diagnósticos, trará 

certamente impacto positivo no sistema público de saúde. 
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8. Perspectivas Futuras 
 
 

1. Aquisição de nova matriz para confecção de alvos com a geometria do novo 

porta alvo desenvolvido (anexo1); 

2. Teste do novo porta – alvos (anexo 2)  com altas correntes, por longos 

períodos, para produção em alta escala; 

3. Implantação da produção com irradiação de isótopo enriquecido em 125Te, para 

produção em alta escala, e alta pureza radionuclídica, aumentando o 

rendimento da ordem de 10 vezes; 

4. Dar continuidade com estudos Pré-clínicos;  

5. Realizar Estudos Clínicos; 

6. Pesquisa e desenvolvimento de novos radiofármacos marcados com 124I, como 

[124I]MIBG e outros. 
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Anexo 1 – Parecer – Projeto N0133/13 – CEUA-IPEN/SP 
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Anexo 2 – Novo Porta Alvo para produção de 124I 
 
 

Com base na revisão da literatura, desenvolveu-se um novo porta alvo para 

melhorar a  capacidade de dissipação de calor durante o bombardeio de partículas 

carregadas com altas correntes e longos periodos de irradiação para produção em 

alta escla, de modo a se ter  um processo economicamente viável . 

 
Consideramos os seguintes pontos fundamentais para o desenvolvimento de 

um novo porta alvo: 

1. A inclinação do alvo em relação à direcção do feixe, a fim de aumentar a área 

de irradiação, e a optimização do material do alvo (figura 1); 

2. Refrigeração do suporte e sua geometria especial para uma boa capacidade de 

troca de calor de todo o suporte do alvo (TeO2); 

3. Refrigeração independente da janela metálica frontal do alvo visando evitar 

pontos quentes e perda do material alvo e o rompimento da mesma durante o 

bombardeio com correntes altas, usando gás hélio em circuito fechado; 

4. Fornecer uma forma conveniente e rápida para montar e desmontar a porta- 

alvo, com sistema de encaixe, sem parafusos, minimizando a exposição à 

radiação 

5.  Compatibilidade com o flange já existente na saida da linha 6 do ciclotron  

CV -28; 

 

A espessura de cada janela é calculada como uma função da energia do feixe 

incidente. O cálculo é feito de acordo com a quantidade de energia a ser degradada. 

No caso específico da janela de alumínio, a sua espessura é de 

aproximadamente 210 m, o que degrada a energia do feixe de prótons de 24 para 23 

MeV. Por sua vez, o fluxo laminar de água, que passa pela face do alvo, tem cerca de 

190 m e degrada o feixe de 23 para 22 MeV.  

O desenho do suporte do alvo inclui um fluxo laminar de água de refrigeração 

com circulação na parte traseira, e também directamente sobre a superfície do alvo 

durante a irradiação (figura 2). A passagem de água de refrigeração em ambos os 

lados do alvo, visa principalmente a troca de calor com  maior  eficiência, 

especialmente para irradiações com correntes de cerca de 30 mA. Portanto, o fluxo 
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laminar de água também deve ser considerado, para o cálculo dedegradação de 

energia. 

 

 

                    

Figura 1 - Novo porta-alvo desenvolvido para produção de 124I 

 

 

 

Figura 2 - Desenho em corte do novo porta alvo mostrando o sistema de 

refrigeração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


