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Resumo: Neste trabalho é apresentada a avaliação de desempenho dos ativímetros dos 

Centros de Medicina Nuclear localizados no estado de Rio de Janeiro e na cidade de 

Porto Alegre segundo o critério de exatidão exigido pela norma NN-3.05 da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear para a medição de atividade de radiofármacos. De um 

total de 203 resultados avaliados para 
99m

Tc, 
131

I, 
67

Ga e 
201

Tl, 88% apresentaram 

desempenho aceitável conforme esse critério. O ideal, plenamente alcançável é 100%, 

visando o benefício dos pacientes submetidos aos procedimentos de medicina nuclear. 

Palavras-chave: medicina nuclear; ativímetro; radiofármaco.  

Abstract: This paper presents the performance evaluation of radionuclide calibrators 

of Nuclear Medicine Centers located in Rio de Janeiro state and Porto Alegre city at 

the criterion of accuracy required by the standard NN-3.05 of the National 

Commission on Nuclear Energy for measuring of activity of radiopharmaceuticals. Of 

total of 203 results evaluated for 
99m

Tc, 
131

I, 
67

Ga and 
201

Tl, 88% showed acceptable 

performance according to this criterion. Ideally, and fully attainable, the performance 

should be 100%, for the benefit of patients undergoing nuclear medicine procedures. 

 Keywords: nuclear medicine, radionuclide calibrator, radiopharmaceutical. 

1. INTRODUÇÃO 

A medicina nuclear é uma especialidade médica 

que faz uso das propriedades nucleares de 

compostos radioativos para realizar avaliações 

diagnósticas das condições fisiológicas de 

determinado órgão ou tecido. 

Além da efetiva proteção radiológica dos 

pacientes e profissionais envolvidos, o uso seguro 

e efetivo dessa especialidade exige que a 

quantidade de radionuclídeos administrada ao 

paciente seja determinada com a maior exatidão 

possível. A única maneira de garantir uma 

medição correta e consistente da atividade é que 

os equipamentos de medição utilizados estejam 

calibrados com fontes rastreadas a padrões 

nacionais e/ou internacionais. Este trabalho 

avalia o desempenho das medições dos 

ativímetros utilizados nos Centros de Medicina 
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Nuclear (CMNs), e ao mesmo tempo, realiza um 

exercício de comparação dessas medições aos 

padrões mantidos pelo LNMRI que é órgão 

designado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Tanto o 

desempenho como a rastreabilidade podem ser 

avaliados comparando-se os resultados das 

medições efetuadas pelos CMN e os resultados 

do LNMRI que são adotados como valores 

verdadeiros convencionais ou referência. Neste 

trabalho o desempenho foi avaliado utilizando o 

critério de exatidão da norma CNEN NN-3.05 [1] 

onde a razão R da medição de atividade do CMN 

Ax e da atividade Ar do LNMRI, deve estar 

dentro dos limites 0,90R1,10 para ser 

considerado aceitável ou conforme.  Participaram 

desse exercício 42 CMNs do Rio de Janeiro que 

geraram 151 resultados e 13 de Porto Alegre com 

52 resultados. As amostras medidas foram 

soluções de 
99m

Tc, 
131

I, 
67

Ga e 
201

Tl e cápsulas 

radioativas de 
131

I (somente no Rio de Janeiro). 

2. PREPARAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS 

SOLUÇÕES RADIOATIVAS 

As soluções radioativas de 
131

I, 
67

Ga e 
201

Tl e as 

cápsulas de 
131

I foram fornecidas pelo IPEN/São 

Paulo e as soluções de 
99m

Tc por diversos CMN 

do Rio de Janeiro e Porto Alegre. As amostras da 

comparação tinham 5 mL da solução radioativa 

contida num frasco de vidro de penicilina de 20 

mL. No Rio de Janeiro as atividades de referência 

foram determinadas na câmara de ionização 

padrão secundário IG12 previamente calibrada 

com soluções radioativas, em geometria padrão 

de ampolas de vidro, pelos sistemas absolutos de 

medição de atividade implantados no LNMRI 

[2,3,4], com exceção de 
99m

Tc que foi calibrada 

via espectrometria gama utilizando um detector 

de germânio e comparado com a câmara de 

ionização padrão secundário NPL [5]. As 

impurezas radionuclídicas foram analisadas por 

meio de espectrometria gama utilizando um 

detector de germânio. Dentre as dez amostras de 

99m
Tc utilizadas na comparação de Rio de Janeiro 

a que apresentou a maior presença de 
99

Mo (740 

keV) foi avaliada em 0,04% em relação a 

quantidade de 
99m

Tc, na data de referência da 

comparação. Este valor é cerca de três vezes 

maior que o limite estabelecido pela Farmacopéia 

Americana[6] que é de 0,015%, mas a maioria 

das amostras analisadas esteve abaixo desse 

limite. Nenhuma impureza acima do limite de 

detecção do sistema de medição foi identificada 

nas amostras de 
131

I e 
67

Ga. Na amostra de 
201

Tl 

foi identificada a presença de 
202

Tl cuja meia-vida 

é de 12,2 d com a emissão  majoritária de raio 

gama de 440 keV. Na data de início da 

comparação, em 26/Outubro/2012, a atividade da 

impureza 
202

Tl foi 1,96 MBq e a do componente 

radioativo principal 
201

Tl foi de 316,3 MBq, isto é, 

uma razão de 0,62%. Após 10 meias-vidas de 

decaimento do 
201

Tl (intervalo de 30,421 d) sua 

atividade ficou reduzida para 308,9 kBq enquanto 

a do 
202

Tl decaiu para 347,5 kBq, isto é, 12,5% 

maior em relação ao 
201

Tl e essa porcentagem foi 

crescente com o decorrer do tempo. Este fato 

deve ser levado em consideração para um cálculo 

mais realista da dose de radiação nos órgãos e 

tecidos alvos. 

Em Porto Alegre as atividades de referência 

foram determinadas em medições efetuadas no 

ativímetro Capintec CRC-15R, instalado no 

ESPOA/CNEN, e previamente calibrado com 

padrões rastreados ao LNMRI. As impurezas não 

foram analisadas uma vez que esse escritório não 

dispõe de um detector de germânio para 

espectrometria gama. 

3. ORGANIZAÇÃO DAS COMPARAÇÕES  

Uma vez determinadas as atividades das amostras 

da comparação nos sistemas de medição do 

LNMRI e ESPOA, elas foram levadas aos CMNs 

para sua medição nos seus ativímetros, Nenhum 

fator de correção foi aplicado para correção da 

atividade lida no equipamento por parte dos 

participantes. No Rio de Janeiro participaram 42 
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CMNs com 45 ativímetros que originaram 151 

resultados compostos por 44 para 
99m

Tc, 35 para 
131

I, 33 para 
67

Ga, 28 para 
201

Tl e 11 para cápsula 

de 
131

I. Três dos participantes dispunham de dois 

ativímetros em operação nesta ocasião.  

Em Porto Alegre participaram 13 CMNs que 

geraram 52 resultados (13 para cada um dos 4 

radionuclídeos envolvidos).  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados dos CMNs de Rio de Janeiro foram 

processados no LNMRI e os de Porto Alegre no 

ESPOA/CNEN. Na Tabela 1 é listado o número 

de ativímetro por cada modelo que participou da 

comparação. Por esta tabela verifica-se que 

Capintec é o modelo predominante nestas duas 

regiões do país. 

Tabela 1. Número de ativímetro por modelo. 

Modelo de 

ativímetro 

Número de ativímetros 

Rio de Janeiro 

(detector) 

Porto Alegre 

(detector)  

Capintec 23 (CI) 10 

Vexcal 6 (CI) 1 

Alfanuclear 5 (CI) - 

Victoreen 5 (G-M) - 

Biodex Medical 

System 
2 (CI) 1 

Fluke 2 (CI) 1 

Nuclear 

Associates 
1 (G-M) - 

PTW 1 (CI) - 

Total 45 13 

CI: Câmara de Ionização; G-M: Geiger-Müller 

Na Tabela 2 é apresentado o desempenho dos 

ativímetros envolvidos e avaliados segundo o 

critério de exatidão da norma CNEN 3.05.  

Tabela 2. Desempenho dos ativímetros. 

Radionu- Rio de Janeiro Porto Alegre 

clídeo 
Total 

Conforme 

(%) 
Total 

Conforme 

(%) 

99m
Tc 44 36 (82) 13 13 (100) 

131
I 35 33 (94) 13 12 (92) 

67
Ga 33 27 (82) 13 12 (92) 

201
Tl 28 22 (79) 13 13 (100) 

Cápsula 

de 
131

I 
11 9 (82) 13 13 (100) 

 

4.1. Avaliação de desempenho para 
99m

Tc 

De um total de 44 resultados reportados pelos 

CMNs de Rio de Janeiro, 36 resultados (82%) 

foram considerados aceitáveis ou conformes, 

uma vez que satisfazem os limites 0,90R1,10 

exigidos pela norma. O valor médio dos 44 

resultados é 0,98±0,06 (1). O maior desvio em 

relação ao valor de referência foi 13,2% e o 

menor -16,5%. Para Porto Alegre todos os 

ativímetros tiveram desempenho aceitável. 

4.2. Avaliação de desempenho para 
131

I 

De um total de 35 resultados reportados no Rio, 

33 resultados (94%) satisfizeram os limites da 

norma. O valor médio dos 35 resultados foi 

1,02±0,06 (1). O maior desvio foi de +30,7% e 

o menor -7,7%. Um grande número de resultados 

de R foi maior que 1 mostrando a tendência 

desses ativímetros de superestimar a leitura da 

atividade em relação ao valor de referência, 

provavelmente devido a contribuição indesejável 

(apesar de pequena) das partículas β na formação 

do sinal do detector. Novamente Porto Alegre 

teve ótimo desempenho com apenas 1 valor fora 

dos limites da norma 

4.3. Avaliação de desempenho para 
167

Ga 

De um total de 33 resultados reportados no Rio, 

27 resultados (82%) satisfizeram os limites da 

norma. O valor médio dos 33 resultados foi 

0,98±0,06 (1). O maior desvio foi +15,2% e o 

menor de -13,7%. Novamente Porto Alegre 
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apresentou excelente desempenho com apenas 

um resultado não conforme.  

4.4. Avaliação de desempenho para 
201

Tl 

De um total de 28 resultados reportados, 22 

resultados (79%) satisfizeram os limites da 

norma. O valor médio dos 28 resultados é 

0,92±0,05 (1). Em Porto Alegre todos os 13 

resultados apresentaram desempenho conforme. 

4.5. Avaliação de desempenho para cápsula de 
131

I 

De um total de 11 resultados reportados, 9 

resultados (82%) satisfizeram os limites da 

norma. Os dois resultados não conformes pela 

norma apresentaram valores superestimados em 

mais de 35%. Neste caso para uma dose 

terapêutica de 5,5 GBq esses ativímetros estariam 

medindo uma atividade menor de cerca de 1,9 

GBq podendo comprometer o tratamento. O valor 

médio dos 11 resultados é 1,08±0,15 (1). Porto 

Alegre não realizou medições com cápsula de 
131

I. 

5. CONCLUSÕES 

Rio de Janeiro - Analisando os resultados, 

verificou-se que o melhor desempenho foi obtido 

com o 
131

I onde 94% dos resultados foram 

considerados aceitáveis conforme o critério de 

exatidão da norma. O pior desempenho foi 

verificado com o 
201

Tl onde 21% dos resultados 

ficaram fora dos limites. A provável causa disso 

foi a não aplicação de um fator de correção para 

esse radionuclídeo, nessa geometria de medição, 

na leitura da atividade dos participantes. No 

ativímetro Capintec CRC-15R, instalado no 

LNMRI, essa correção chega a 0,9659, isto é, 

toda leitura da atividade nele deve ser dividida 

por esse valor para obter a atividade correta da 

amostra de 
201

Tl. Para os demais radionuclídeos 

envolvidos neste trabalho também deverão ser 

determinados os fatores de correção por cada 

participante e tipo de ativímetro utilizado para 

obtenção da atividade correta. Do total de 151 

resultados, 122 foram provenientes de 

ativímetros dotados de CI e 29 de G-M. Dos 122 

resultados de CI, 10 (8%) não foram aceitáveis e 

dos 29 resultados de G-M, 14 (48%) não foram 

aceitáveis. Isso quer dizer que 

proporcionalmente, os ativímetros dotados de G-

M apresentaram desempenhos piores neste 

exercício quando comparados com aqueles com 

CI, mas não se pode afirmar que todos aqueles 

com G-M apresentaram baixo desempenho. 

Porto Alegre – Os resultados de Porto Alegre 

apresentaram desempenho excelente uma vez que 

apenas dois, de um total de 43, ficaram fora dos 

limites da norma. Dos dois fora dos limites, um 

apresentou valor 1,4% acima para o 
67

Ga, e o 

outro um valor 12,5% abaixo do estabelecido 

para o 
131

I. 

Finalmente recomenda-se aos participantes 

utilizar o fator R de cada radionuclídeo, para essa 

geometria, para corrigir a atividade lida 

rotineiramente no seu ativímetro e participar de 

uma nova comparação. Também este exercício de 

comparação estabeleceu a rastreabilidade dessas 

medições aos padrões nacionais, nessa geometria 

específica e dentro desses limites, nesta data. 

Entretanto, considerando todos os resultados, 

12% estiveram fora dos limites aceitáveis, o que 

demonstra a necessidade de melhorar a qualidade 

das medições para chegar próximos d os 100% 

ideais. 
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