
   1 

Estudo da meia-vida do 
123

I e determinação de possíveis impurezas 

radionuclídicas 

Study of the half-life of 123I and the determination of possible radionuclidic 

impurities 

 José Ubiratan Delgado 
1
, Miriam Tainá Ferreira de Araújo 

1
, Carlos José da 

Silva
1
, Camila Cristina Cunha Araújo 

1
, Marcos Antônio Candido

1
, Wagner do 

Prado Pereira
1 

1
 Instituto de Radioproteção e Dosimetria, Av. Salvador Allende, s/nº; Bairro: Recreio dos 

Bandeirantes, CEP: 22780- 160 – Rio de Janeiro, RJ. 

Resumo: Durante o processo de produção de um radiofármaco em reator nuclear ou 

cíclotron, podem ser geradas impurezas do tipo biológico, químico e/ou radionuclídica. 

O desenvolvimento do presente trabalho consistiu em estudar a meia-vida de uma 

amostra de Na123I produzido no IEN (Instituto de Engenharia Nuclear), por meio de 

câmara de ionização tipo poço. A técnica de espectrometria gama com detector de 

germânio foi usada para identificar possíveis impurezas. Os resultados indicam valores 

de meia-vida compatíveis com publicações recentes, com desvio de 0,08% e incerteza 

de 0,11% bem como a identificação das impurezas radionuclídicas para 95mTc, 121Te e 
96Tc. 

Palavras-chave: radiofármacos, 
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I, meia-vida, controle de qualidade. 

Abstract: During the process of production of the radiopharmaceutical nuclear reactor 

or cyclotron, impurities can be generated from biological, chemical and radionuclidic. 

The development of the present work was to study the half-life of Na123I sample 

produced in IEN (Institute of Nuclear Engineering) using the technique of gamma-ray 

spectrometry with germanium detector in order to Identify such impurities. The results 

Indicate values of half-life consistent with recent publications with a deviation of 0,08% 

and 0:11% of uncertainty as well as the identification of impurities to radionuclidics 
95m

Tc, 
96

Tc and 
121

Te. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

Os radiofármacos são preparações formadas por 

um ou mais radionuclídeos e uma porção 

farmacológica. O emprego desses radiofármacos 

em medicina nuclear viabiliza o diagnóstico e 

terapêutica de pacientes. Durante o processo de 

fabricação desses radionuclídeos podem ser 

geradas impurezas radionuclídicas que podem 

comprometer a qualidade do procedimento 

expondo o paciente à radiações provenientes de 

radioisótopos de meia-vida e energias maiores . 
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Levando em consideração o aumento da 

probabilidade de câncer faz-se necessária a 

identificação e eliminação de tais impurezas 

radionuclídicas no momento da produção de 

radiofármacos, visando à proteção radiológica 

dos pacientes que se beneficiam do procedimento. 

2.0 OBJETIVO 

Consiste do uso da técnica para a determinação 

da meia-vida de radiofármacos em centros 

produtores, por meio de sistemas de medição que 

constam de ativímetros como metodologia para 

controle de qualidade de radionuclídeos. Tal 

método consiste na obtenção precisa da meia-

vida, a qual pode demonstrar a presença de 

impurezas radionuclídicas decorrentes do seu 

modo de produção. 

3.0 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1.Radionuclídeos 

Uma vez excitados, os radionuclídeos podem 

decair por apenas um ou pela combinação de seis 

processos: fissão espontânea, decaimento α, 

decaimento β
+
, decaimento β

-
, captura eletrônica, 

emissão de raios γ e transição isomérica [1]. Os 

radionuclídeos decaem para adquirir a razão N/Z 

(número de nêutrons pelo número de prótons) 

mais próxima possível dos nuclídeos estáveis [1]. 

2.2. Lei do Decaimento Radioativo 

É um processo aleatório que denota a taxa de 

desintegração por unidade de tempo. A 

representação matemática para esse processo é 

dada por: 

                
  ( )

  
    ( )              (1)                                

em que N é o número de átomos radioativos e λ é 

a constante de decaimento, que é definida como 

probabilidade de desintegração por unidade de 

tempo para um único radionuclídeo. Integrando 

(1), vem: 

              ( )                               (2) 

                 

em que    é o número de átomos radioativos 

existentes em uma amostra no instante t = 0. A 

Atividade da amostra pode ser obtida pela 

expressão: 

                  ( )    ( )                        (3) 

A grandeza Atividade de uma amostra no 

Sistema Internacional (SI), se refere a 

unidades de transformação por segundo 

denominada becquerel (Bq) = 1/s. Cada 

radionuclídeo é caracterizado por uma meia-

vida(    ), que é definida como sendo o 

intervalo de tempo requerido para que sua 

atividade inicial se reduza à metade. A 

constante de decaimento é relacionada à meia 

vida por: 

 

           (4) 

 

2.3.Radiofármacos 

São preparações que contêm um ou mais 

radionuclídeos que, além de atender às 

especificações farmacopéicas, têm sua produção, 

suprimento, estocagem, uso e descarte 

regulamentados por normas governamentais 

pertinentes. Emissões do radionuclídeo de 

escolha devem ser facilmente identificadas e 

percebidas por detectores nucleares para que a 

dose de radiação ao paciente seja necessária para 

a realização do processo. Cerca de 95% dos 

radiofármacos são usados para diagnóstico, 

enquanto que os 5% restantes são usados para 

tratamentos [1]. 

2.4 Produção de Radiofármacos e a Medicina 

Nuclear 

Em Medicina Nuclear, as radiações ionizantes 

são emitidas de dentro dos pacientes a partir de 

radionuclídeos incorporados e detectados 

externamente para a formação de imagens. Os 

radiofármacos são utilizados em procedimentos 

bem estabelecidos, baseados na sua incorporação 

seletiva pelos órgãos dentro do corpo humano [2]. 

Para obter sucesso no exame é preciso que o 
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valor da Atividade aplicada seja bem 

determinado. Um valor menor pode comprometer 

o diagnóstico e, portanto, a determinação da 

Atividade dos radiofármacos administrados aos 

pacientes deve ter boa exatidão. Para medi-la, os 

Serviços de Medicina Nuclear utilizam 

medidores de Atividade (curiômetro). 

Basicamente, este equipamento não distingue 

eme energia e é constituído de um detector tipo 

poço e um sistema de processamento dos sinais 

ou da corrente gerada. Na parte reentrante do 

medidor coloca-se o radiofármaco, podendo estar 

acondicionado em ampolas, frascos ou seringas 

[2]. Para detectar a Atividade oriunda do 

radionuclídeo de interesse é necessário fazer o 

uso de outro detector adequado com resolução tal 

que permita identificá-los pela energia; por isto, 

utilizou-se aqui o detector de germânio (HPGe) 

[3]. O radiofármaco 
123

NaI ultrapuro produzido 

pelo IEN é fornecido em uma solução límpida e 

não injetável. Sua administração se dá por via 

oral e esta solução é utilizada para estudar 

disfunções na glândula tireóide. As suas 

características técnicas são apresentadas na 

Tabela abaixo: 

Tabela 1. Características do Na
123

i
I
 (IEN, 2011). 

 

Para a determinação da pureza radionuclídica são 

realizados testes que identificam o radionuclídeo 

através da sua meia-vida. Assim, nesse trabalho a 

meia-vida do 
123

I, presente no radiofármaco 

Na
123

I, é obtida através das medições sucessivas 

que ocorrem acompanhando o decaimento do 

radionuclídeo e empregando-se uma Câmara de 

ionização tipo poço. Isto permite verificar a 

pureza radionuclídica do fármaco, de acordo com 

a sua linearidade em escala log-log. Somado a 

isto, realiza-se a espectrometria gama em detector 

de germânio que, devido ao seu alto poder de 

resolução para discriminar linhas de energias 

bem próximas, permite identificar uma possível 

presença de impureza na amostra. 

3.0. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados experimentais foram obtidos através de 

medições realizadas no Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes – LNMRI 

no Instituto de Radioproteção e Dosimetria. 

Constituem as etapas laboratoriais: a preparação 

da amostra; o estudo da meia-vida do 
123

I (figura 

1); a calibração do sistema de detecção; e o 

processamento dos dados. 

3.1 Identificação  de Impureza Radionuclídica 

A determinação qualitativa e quantitativa dos 

contaminantes radionuclídicos da amostra do 
123

I, 

foi realizada por espectrometria gama, 

constituído de um detector de germânio 

hiperpuro (GMX) que permite identificar 

radiações com energia de 10 KeV a 10 MeV. 

4.0 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

5.1 Determinação da Meia-Vida do 
123

I e 

controle de impurezas radionuclídicas. 

Após a realização de 129 contagens na câmara de 

ionização tipo poço e tratamento estatístico dos 

dados obtidos, pode-se elaborar um gráfico 

visando obter a constante de decaimento do 
123

I. 

A partir da equação da curva de decaimento, foi 

obtido o valor de λ para o 
123

I igual a 1,25668 d 
-1

. 

Forma Química Solução de Iodeto de 

Sódio (NaI) 

Características da Solução Límpida, estéril, 

apirogênica. 

pH 12 a 13 

Concentração Radioativa 740 ou 1850 MBq/ml 

Pureza Radioquímica 98% 

Pureza Radionuclídica 99% 
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Aplicando esse valor à equação 4, calculou-se a 

meia-vida do radionuclídeo em valor igual a 

13,2349 horas. As incertezas são dadas pela 

tabela a seguir: 

 

                     

Considerando essas incertezas e um fator de 

abrangência k igual a 1, o resultado obtido para 

meia-vida do 
123

I foi (13,2349±0,0140) horas. 

O espectro obtido para as contagens do 
123

I no 

detector de germânio é visto na figura 2. Assim, 

os radionuclídeos identificados por seus picos de 

energia são 
95m

Tc, 
96

Tc e 
121

Te. Eles compõem a 

impureza raionuclídica e suas origens podem 

estar na constituição do porta-alvo utilizado na 

produção do radiofármaco Na
123

I com elementos 

como molibdênio. 
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Tabela 1. Incertezas estimadas para meia-vida do 
123

I.  

Figura 1: Curva de decaimento obtida para o 
123

I. 

 Figura 2: Espectro de contagem do 
123

I no detector 

de germânio (contagem×energia). 

Meia-vida 

Tabela 2: Linhas de energia e radionuclídeos 

identificados. 


