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Resumo: A comercialização e utilização de Radiofármacos no Brasil são 

regulamentadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que exige a 

certificação de Boas Práticas de Fabricação. O cumprimento destas normas em todos 

os segmentos no âmbito da Medicina Nuclear assegura que os radiofármacos possuem 

os requisitos de qualidade necessários à eficiência dos procedimentos. A medição de 

Atividade dos Radionuclídeos das doses de radiofármacos é um dos aspectos previsto 

para ser controlado dentro dos Programas de Garantia de Qualidade de um Centros 

Produtores de Radiofármacos. Este trabalho tem por objetivo prover rastreabilidade às 

medições de atividade do 
123

I e 
18

F realizadas nos Ativímetros do Serviço de Produção 

de Radiofármacos do Instituto de Engenharia Nuclear 

Palavras-chave: Radiofármacos, Ativímetros, Rastreabilidade, Centro Produtor de 

Radiofármacos. 

Abstract: The commercialization and use of radiopharmaceuticals in Brazil are 

regulated by Sanitary Vigilance National Agency which requiring Good 

Manufacturing Practices certification for all segments within the Nuclear Medicine. 

Quality Assurance Programmes should implement the standard requirements to ensure 

that radiopharmaceuticals have requirements quality to proving its efficiency. Several 

aspects should be controlled, and one of them is the traceability of the Radionuclides 

Activity Measurement in radiopharmaceuticals doses. This paper aims to provide 

traceability to dose calibrators (well type ionization chambers) used for 
123

I and 
18

F 

activity measurements in Radiopharmaceuticals Production Service placed in Institute 

of Nuclear Engineering, Rio de Janeiro.  
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1. INTRODUÇÃO 

Radiofármacos (RF) são formulações 

farmacêuticas que contém um radionuclídeo em 

sua composição. Eles são fornecidos pelos 

Centros Produtores de Radiofármacos (CPR), que 

abastecem os Serviços de Medicina Nuclear 

(SMN), e estes utilizam os RF em procedimentos 

de diagnóstico ou terapia. [1]. 

 A comercialização e utilização dos RF no Brasil 

são regulamentadas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). Existe uma 

grande necessidade de um rigoroso controle das 

diferentes etapas de obtenção dos RF e sua 

utilização em procedimentos clínicos. Para 

garantir esse controle, a ANVISA exige a 

certificação de Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) ou Good Practice Manufacture (GMP) de 

todos os segmentos no âmbito da Medicina 

Nuclear [2,3].  

A qualidade de cada processo envolvido 

obtenção dos RF tem influência na qualidade do 

procedimento clínico e, consequentemente, tem 

um impacto no paciente. Portanto, os Programas 

de Garantia da Qualidade devem ser implantados 

para assegurar que os radiofármacos produzidos e 

a sua utilização cumprem os requisitos legais [3]. 

Dentre os processos realizados pelo CPR que 

devem ser controlados pela Garantia da 

Qualidade, destaca-se a qualidade da medição da 

Atividade dos Radionuclídeos presentes nas 

doses de radiofármacos [4]. A justificativa para 

esse controle é que as doses de radiação recebidas 

pelos pacientes é controlada através das 

atividades de radionuclídeo administradas [5,6]. 

Portanto, os instrumentos de medição devem ser 

calibrados e qualificados para garantir a 

rastreabilidade tanto das medições realizadas 

pelos CPR´s, quanto das realizadas nos SMN´s. 

Em Medicina Nuclear, os instrumentos utilizados 

para medição da atividade dos radionuclídeos são 

os calibradores de radionuclídeos, também 

conhecidos como ativímetros. Estes detectores 

são câmaras de ionização tipo reentrante ou tipo 

poço. 

Com o aumento expressivo das aplicações de 

radionuclídeos em medicina nuclear, existe uma 

grande demanda pela padronização dos 

radionuclídeos nas mais variadas condições de 

geometria. Muitos fatores implicam na eficiência 

dessas medições, como por exemplo, a energia 

dos radionuclídeos, o material de 

acondicionamento da fonte (frascos, seringas, 

cápsulas etc), o material do dispositivo usado 

como suporte da fonte (garras de aço, suportes de 

acrílico etc.). O conjunto desses fatores 

influencia, por exemplo, na posição de medição 

quando a atividade é determinada em ativímetros.  

Nem sempre a determinação experimental das 

geometrias ideais é trivial, e alguns 

radionuclídeos possuem esquemas de decaimento 

complexos. Portanto, para estes propósitos, cada 

vez mais estão sendo utilizados os códigos de 

simulação de Monte Carlo para estes estudos 

[7,8]. 

Em termos metrológicos, para prover 

rastreabilidade às medições de atividade 

fornecidas por ativímetros, deve-se relacionar tais 

medições aos padrões nacionais, através de 

cadeia de comparações. Os padrões nacionais de 

referência, no âmbito das radiações ionizantes, 

são mantidos pelo Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) 

do Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD). O laboratório foi designado pelo 

INMETRO como Laboratório Nacional e é o 

responsável, no campo da Medicina, por 

disseminar os padrões aos CPR´s e aos SMN´s. 

Para disseminar os padrões e avaliar o 

desempenho dos ativímetros usados em MN, é 

prática comum no Brasil o estabelecimento de 

Programas de Comparação entre os SMN e o 
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LNMRI. Um grande número de trabalhos desta 

natureza já foram publicados para diversos 

radionuclídeos e em diferentes condições de 

geometria [9-10]. Embora esses programas 

estejam em prática desde 1998, os CPR´s ainda 

não participavam. Porém, manter os ativímetros 

calibrados para fornecer medições de atividade 

rastreadas aos padrões nacionais, é um requisito 

das BPF a ser cumprido pelos CPR´s. Então, no 

início de 2013 iniciou-se a comparação entre o 

Serviço de Produção de Radiofármacos (SERAD) 

do Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) e o 

LNMRI. Posteriormente, o programa será 

estabelecido para os outros CPR´s de outros 

estados do país.  

O SERAD-IEN abastece diversos SMN, 

principalmente da região sudeste, e atualmente 

fornece os RF Fluordesoxiglicose [
18

F]FDG, 

Iodeto de Sódio Ultra Puro [
123

I]NaI e 

Metaiodobenzilguanidina [
123

I]MIBG.  

Este trabalho teve como objetivo a determinação, 

através de simulações no código Monte Carlo, 

das geometrias ideais de medição de atividade 

dos radionuclídeos 
123

I e 
18

F relizadas nos 

ativímetros instalados nas células de 

processamentos de radiofármacos do SERAD-

IEN. O segundo objetivo foi prover a 

rastreabilidade das medições de atividade 

realizadas nesses ativímetros para os mesmos 

radionuclídos.  

2. METODOLOGIA 

A medição da atividade no IEN é realizada em 

ativímetros instalados no interior de células 

blindadas, cujos modelos são Capintec CRC-712-

M e CRC-ultra, dedicados à medição da atividade 

do 
123

I e 
18

F, respectivamente.  Sistemas 

pneumáticos acionam garras de aço que levam 

automaticamente os frascos contendo os RF ao 

interior do poço dos ativímetros. As garras 

permanecem segurando o frasco de vidro durante 

a medição da atividade.  

Para encontrar as geometrias ideais de medição 

do sistema do SERAD-IEN, o arranjo interno do 

ativímetro foi modelado junto ao conjunto garra-

frasco em diferentes posições no interior do poço 

do ativímetro. O código Monte Carlo utilizado 

foi MCNP-5. A modelagem do arranjo de 

medição está ilustrada na figura 1.  

 

Figura 1: Modelagem do Ativímetro e conjunto frasco –

garra utilizado nas simulações. 

O cálculo foi realizado para as energias do Iodo 

123 (159 keV) e Flúor-18 (511 keV). Para os dois 

radionuclídeos utilizou-se a mesma modelagem 

do ativímetro, uma vez que o arranjo interno da 

câmara de ionização desses dois modelos são 

iguais. A posição tomada como referência foi a 

distância do conjunto garra-frasco em relação ao 

fundo do poço no eixo vertical. A fonte de 
123

I foi 

distribuída em um frasco de vidro cilíndrico com 

as mesmas dimensões do frasco comercialmente 

conhecido como Ampola Tipo P e a fonte de 
18

F 

foi distribuída no frasco conhecido como Ampola 

Tipo I. As geometrias de frascos usadas são as 

utilizadas para a comercialização desses RF. Os 

resultados teóricos foram validados 

experimentalmente também variando-se a 

distância do conjunto garra-frasco em relação ao 

fundo do poço. As fontes utilizadas foram 
123

I[NaI], e 
18

F[FDG], ambos produzidos no 

SERAD-IEN e foram acondicionadas nos 

respectivos frascos anteriormente citados. 

Considerou-se como posição ideal de medição 

àquela que na simulação forneceu maior valor de 
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energia depositada e experimentalmente forneceu 

maior valor de atividade dos radionuclídeos.  

Após obter as geometrias ideais de medição da 

atividade para os dois radionuclídeos analisados 

foram feitos os devidos ajustes no arranjo de 

medição para reproduzir a condição ideal. 

Em seguida foram estabelecidos os 

procedimentos de comparação entre medições 

realizadas nos ativímetros do IEN e as fornecidas 

pelo ativímetro Capintec CRC-15R do LNMRI. 

A geometria de acondicionamento da fonte 

utilizada na comparação foram as mesmas do 

experimento anterior. O ativímetro Capintec 

CRC-15R está rastreado à câmara padrão 

secundário CENTRONIC IG11 e IG12. As 

câmaras IG11 e IG12 são calibradas pelos 

sistemas absolutos de medição que 

periodicamente são rastreados ao BIPM, através 

de programas de comparações-chave 

internacionais [10]. 

Foi estabelecido para esta comparação entre CPR 

e LNMRI, que a boa performance do ativímetro 

era garantida quando o desvio máximo entre 

medição da atividade no SERAD-IEN é de 3% 

em relação ao valor de referência, fornecido pelo 

ativímetro CRC-15R do LNMRI. Os fatores de 

correção gerados da comparação foram 

fornecidos pelo LNMRI em um certificado de 

calibração. 

As incertezas foram determinadas segundo 

metodologia do Guia para Expressão de Incerteza 

-ISOGUM. As fontes de incertezas consideradas 

foram: desvio padrão da série estatística (tipo A), 

incerteza do volume de amostragem, resolução 

do display digital do ativímetro, resolução do 

aliquotador automático de volume, e incerteza do 

valor de atividade de referência, incerteza na 

meia vida e linearidade (tipo B).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados para determinação das geometrias 

ideais de medição obtidos nas Simulações no 

MCNP-5, juntamente com os resultados 

experimentais de validação, estão ilustrados nas 

figuras 2 para o radionuclídeo 
123

I, e na figura 3 

para o 
18

F. 

 

Figura 2: Resultados da simulação e experimentais para 

variação da profundidade do conjunto garra-frasco com 

fonte de 123I. 

Os resultados indicaram que para o radionuclídeo 
123

I (159 keV) com menor energia, a posição 

ideal está em uma distância de 10 cm em relação 

ao fundo do poço do ativímetro, já para a energia 

do 
18

F (511 keV) a posição ideal foi a 7 cm de 

distância. Os gráficos apresentam os valores do 

eixo y normalizados, para possibilitar a 

comparação entre os dados da simulação 

(fornecidos em energia total depositada - MeV) e 

os dados experimentais (fornecidos em atividade 

dos radionuclídeos – MBq). Analisando os 

gráficos das figuras 2 e 3 pode-se afirmar que 

houve concordância entre resultados da 

simulação e medidas experimentais, ou seja a 

simulação teve seus resultados validados. 

A partir das comparações com o LNMRI, os 

seguintes desvio foram obtidos em relação ao 

LNMRI: 2,48% para o ativímetro do Iodo-123 e 

0,64% para o ativímetro do Flúor-18.  

As incertezas obtidas para a medição da atividade 

nas comparações do Iodo 123 e do Flúor-18 

foram de 1,0% e 1,1 %, respectivamente.  
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Figura 3: Resultados da simulação e experimentais para 

variação da profundidade do conjunto garra-frasco com 

fonte de 18F. 

4. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos por simulação, 

que foram validados experimentalmente, pôde-se 

encontrar as posições ideais de medições de 

atividade no ativímetro, considerando a 

geometria do sistema utilizado no SERAD-IEN. 

Verificou-se que as medições com 
123

I e 
18

F 

possuem diferentes posições ideais considerando 

o mesmo arranjo interno do ativímetro, para 

medições da atividade usando a garra de aço 

como suporte da fonte. Isto, provavelmente, 

deve-se aos valores distintos de energia dos 

fótons emitidos pelos radionuclídeos. O poder de 

atenuação do material que compõe o suporte da 

fonte (aço), combinado ao poder de atenuação do 

vidro que acomoda a fonte tem influência mais 

significativamente para fótons emitidos de menor 

energia. A atenuação dos fótons pelos materiais 

diminui a eficiência de interação com a câmara 

de ionização, e por isso o instrumento fornece 

menores valores de atividade. O que compensa 

essa perda de eficiência é o ajuste da posição do 

conjunto garra-frasco para uma distância maior 

em relação ao fundo do poço já que obtém-se 

maior região de interação entre fótons que estão 

sendo emitidos pela fonte e o gás que compõe o 

volume sensível da câmara.   

   Os desvios dos valores de atividade obtidos na 

comparação indicaram uma boa performance dos 

ativímetros para as condições de medição 

estabelecidas, já que os desvios estão abaixo do 

valor estabelecido como critério. As incertezas 

obtidas também apresentaram valor satisfatório 

para as medições com Flúor-118 e Iodo-123. 
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