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Resumo. No Brasil, os radionuclídeos usados para terapia são 131I; 153Sm, 90Y e 177Lu, em caráter de rotina ou 
experimental. A quantificação da atividade do radiofármaco excretada pelo paciente, através do método de 
bioanálise, pode constituir-se em ferramenta importante para a dosimetria individualizada, visando o 
planejamento das terapias subseqüentes. O Laboratório de Bioanálise In Vitro (LBIOVT) do Serviço de 
Monitoração Individual (SEMIN) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) dispõe de equipamentos e 
procedimentos para espectrometria gama e para espectrometria beta. Estes sistemas detectores são calibrados em 
energia e eficiência, sendo usadas fontes-padrão de referência fornecidas pelo Laboratório Nacional de 
Metrologia das Radiações Ionizantes (LMNRI/IRD). O Sistema da Qualidade do LBIOVT segue as orientações 
da Norma ISO-ABNT-17025 e, anualmente, o laboratório participa de intercomparações nacionais (PNI) e 
internacionais (PROCORAD). Com relação às amostras de excreta dos pacientes, estas são coletadas logo após a 
administração do radiofármaco. Durante as primeiras 24 horas, são coletadas com o paciente internado e,  
dependendo da meia-vida física do radionuclídeo, pode também ser realizada na residência do paciente. Tanto no 
hospital como na residência, a excreta é manipulada, armazenada e transportada de acordo com normas para 
pesquisa clínica, proteção radiológica e transporte de material radioativo e biológico. A atividade específica do 
radionuclídeo é referenciada à data e hora da coleta, o que permite posterior avaliação da meia-vida biológica 
individual. Os cuidados com o registro dos volumes excretados, bem como eventual perda de excreta durante a 
coleta, podem interferir na interpretação das medidas, uma vez que os resultados são fornecidos em atividade 
específica (Bq/L). Em relação ao laboratório de bioanálise, estes resultados são confiáveis quando o laboratório é 
certificado e participa de programas de intercomparação de métodos e medidas. O laboratório capaz de 
quantificar radionuclídeos com precisão contribui para a redução das incertezas associadas á dosimetria 
individualizada. 

 
1. Introdução 

Nos últimos anos, a literatura tem divulgado promissoras terapias com radiofármacos, dentre as quais 
novas descobertas para câncer de tireóide e de neuroblastomas, e o desenvolvimento de boas práticas 
de fabricação de anticorpos monoclonais e peptídeos marcados com novos radionuclídeos [1]. No 
Brasil, no momento, os radionuclídeos usados para terapia, tanto em caráter de rotina como 
experimental, são 131I; 153Sm, 90Y e 177Lu.  
O Laboratório de Bioanálise In Vitro (LBIOVT) do Serviço de Monitoração Individual (SEMIN) do 
Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) possui equipamentos e procedimentos necessários para 
a quantificação da atividade de radiofármacos excretada por pacientes, através de métodos de 
bioanálise.  
Tradicionalmente, a maior demanda por serviços de monitoração individual interna tem sido para 
trabalhadores de instalações nucleares (67%), profissionais de Institutos de pesquisa (16%) e centros 
de produção de radiofármacos (7%) da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e inspetores 
da área nuclear (7%). Menos de 3% dos serviços foram prestados para trabalhadores da área médica, e 
pacientes. Considerando a capacidade instalada em seus laboratórios, bem como o desenvolvimento de 
novas aplicações para diagnóstico e terapia no país, o SEMIN/IRD tem investido na formação de 
recursos humanos na área de dosimetria individualizada em medicina nuclear.  

2. Materiais e Métodos 

2.1 Equipamentos 

Para quantificação da atividade de radionuclídeos em amostras biológicas, o equipamento a ser 
utilizado é escolhido em função do tipo de emissão do radionuclídeo. Para emissores gama, é utilizado 
Sistema de Espectrometria Gama, com Detector de Germânio Hiperpuro (HPGe) Canberra com 
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eficiência de 30% e Instrumentação associada (Figura 1) ou detector de iodeto de sódio ORTEC 
(Figura 2), este último em situações de aumento da demanda. Para emissores gama, podem ser 
quantificados radionuclídeos com energia acima de 100 keV. Estes sistemas devem estar calibrados 
antes da contagem das amostras. 
Para emissores beta, é utilizado espectrômetro de cintilação líquida Perkin Elmer modelo Quantulus, 
que possui ultrabaixa radiação de fundo e permite quantificar baixas atividades de radionuclídeos.  

FIG. 1. Sistema de Espectrometria Gama   FIG. 2. Detector de iodeto de sódio 

2.1.1 Calibração em energia 

A calibração em energia consiste em estabelecer uma relação entre a energia do fotopico do 
radionuclídeo e o número do canal correspondente ao centróide do fotopico. Para a curva de calibração 
em energia do sistema de espectrometria gama, seleciona-se radionuclídeos conhecidos com 
respectivas energias gama no intervalo de interesse, ou usa-se fonte de 152Eu, que possui distintas 
energias. Esta medida deve ser realizada em um tempo suficiente para estatística adequada na 
contagem no fotopico de interesse (pelo menos 1.000 contagens), de forma a determinar-se com 
precisão sua posição.  

2.1.2 Calibração em eficiência 

A eficiência de detecção depende do detector, assim como da geometria de contagem da amostra a ser 
medida. O sistema de medição deve ser calibrado para uma ou mais geometrias de medição (Marinelli, 
garrafas e potes) conforme apropriado. A geometria padrão é a combinação do tipo de recipiente de 
coleta, do volume coletado, do tipo de amostra e da distância entre o detector e a amostra. As soluções 
padrões devem ser preparadas com água, e podem ser necessários fatores de correção para amostras 
com densidades muito diferentes da água.  

2.1.3 Rastreabilidade 

Cada sistema é calibrado no IRD com fontes-padrão de referência fornecidas pelo Laboratório 
Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LMNRI) do IRD. Estes padrões devem ser 
certificados e ter rastreabilidade a padrões primários. Os procedimentos da qualidade são estabelecidos 
pelo sistema da qualidade do IRD, segundo Norma ISO-ABNT 17025 [2]. Anualmente, o Laboratório 
participa de intercomparações nacionais (PNI) e internacionais da “Association for the Promotion of 
Quality Controls in Radiotoxicological Bioassay” (PROCORAD).  

2.2 Metodologia  

2.1 Coleta de excreta (no hospital) 

As amostras de excreta dos pacientes são obtidas logo após a administração do radiofármaco. Durante 
as primeiras 24 horas após a terapia, toda a excreta é coletada. Para radiofármacos com excreção renal, 
a urina é coletada separadamente após cada excreção. Dependendo da meia-vida física do 
radionuclídeo, pode ser coletada urina na residência do paciente, nos dois dias seguintes, em intervalos 
de 12 horas, por exemplo. A urina é coletada em frascos de plástico de 1 litro, fornecidos pelo 
LBIOVT/SEMIN/IRD, devendo ser homogeneizada. O frasco é etiquetado, e anotado, 
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preferencialmente com caneta esferográfica, o nome do paciente, data e hora de coleta da amostra. Os 
frascos devem ser mantidos sob refrigeração, se possível, até o momento do transporte e enviados em 
geladeira portátil com gelo seco para o LBIOVT/SEMIN/IRD com a documentação pertinente. A 
excreta é manipulada, armazenada e transportada de acordo com os procedimentos de radioproteção 
requeridos para pesquisa clínica [3] e proteção radiológica [4], bem como para transporte de material 
radioativo [5] e biológico. Para eliminar possibilidade de despachar os frascos com contaminação 
radioativa, é realizado teste de esfregaço antes dos mesmos serem acondicionados no recipiente de 
transporte (embalado). A taxa de dose na superfície externa do embalado é registrada. A coleta de 
amostras é obtida somente para pacientes que assinam o Termo de Consentimento previsto no projeto 
de pesquisa clínica aprovado pelo Comitê de Ética [3]. 

2.2. Preparação de amostras (no laboratório)  

No laboratório de radioquímica do LBIOVT/SEMIN/IRD, o volume é determinado através de 
comparação com a massa, a qual é obtida através de pesagem em balança de precisão. Sendo a 
atividade das amostras normalmente muito alta ao chegar ao laboratório, é feita uma medida rápida no 
detector, para avaliação do tempo morto da amostra. Com base nessa medida, é retirada uma alíquota, 
para que o tempo morto não ultrapasse a 5%. Para cada frasco, o volume é completado para a 
geometria de 1 L com a adição de HNO3 1M.  O frasco é lacrado, etiquetado e envolvido em saco 
plástico, para evitar contaminação superficial. Na sala de instrumentação do LBIOVT/SEMIN/IRD, o 
frasco é posicionado sobre o detector e contado durante 1 hora. Os espectros são gravados e 
registrados data e a hora da medida e nome do técnico responsável.  
Tratando-se de material biológico e radioativo, o manuseio das amostras obedece a normas de 
proteção radiológica e de vigilância sanitária do país.  

2.3 Interpretação de resultados 

A atividade do radionuclídeo é referenciada à data e hora da coleta. Para que o registro da atividade 
inicial tenha confiabilidade, é preciso que os medidores de atividade (popularmente conhecidos como 
“curiometros” ou “ativímetros”) tenham sido calibrados com fonte-padrão de referência fornecidos 
pelo LMNRI/IRD. Os resultados das medições de urina são fornecidos em atividade específica (Bq/L). 
É importante verificar se o volume de cada coleta não sofreu perda durante o processo, devido às 
condições clínicas do paciente ou falta de cuidados no manuseio, o que poderá introduzir vieses na 
interpretação dos resultados.  

3. Resultados 

Desde 1998, o LBIOVT/SEMIN/IRD participou de 11 intercomparações internacionais 
(PROCORAD) para espectrometria beta e gama e, a partir de 2000, participou de 27 intercomparações 
nacionais (PNI) para espectrometria gama. Para espectrometria beta, os radionuclídeos avaliados 
foram 3H e 14C. Para espectrometria gama, os radionuclídeos avaliados foram 60Co; 65Zn; 40K; 133Ba; 
134Cs; 137Cs; 54Mn; 152Eu; 125I; 129I; 139Ce; 22Na; 57Co e 60Co (Tabela 1). 

Por espectrometria gama, foram estudados 13 trabalhadores [6] e 18 pacientes [7] com 131I  
incorporado e 10 pacientes com 177Lu [8], sendo todas as medições em amostras de urina (Tabela 2). 

Tabela 1. Número de intercomparações realizadas por tipo de espectrometria 

Intercomparações nacionais Intercomparações internacionais Espectrometria 

n Radionuclídeos n Radionuclídeos 

Gama 27 60Co; 65Zn; 133Ba; 134Cs; 
137Cs 

11 40K; 133Ba; 134Cs; 137Cs; 54Mn; 152Eu; 
125I; 129I; 139Ce; 22Na; 57Co; 60Co 

Beta - - 11 3H; 14C 
Total 27   - 22 - 
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Tabela 2. Número de estudos realizados por radionuclídeo 

n estudos em Radionuclídeo 
Trabalhadores Pacientes 

131I 13 18 
177Lu - 10 
Total 13 28 

4. Conclusão 

A quantificação da atividade do radiofármaco excretada pelo paciente, através do método de 
bioanálise, pode constituir-se em ferramenta importante para a estimativa da meia-vida biológica, a 
qual é um parâmetro necessário para a dosimetria individualizada, visando o planejamento das terapias 
subseqüentes. Os resultados das medições são confiáveis quando o laboratório participa de programas 
de intercomparação de métodos e medidas. O laboratório capaz de quantificar radionuclídeos com 
precisão contribui para a redução das incertezas associadas à dosimetria individualizada. 
Para pacientes, apesar do fato de que a maior contribuição para a dose absorvida no tumor é devida à 
radiação beta, os resultados da espectrometria gama têm demonstrado coerência com os resultados 
clínicos observados individualmente pelos médicos nucleares [8]. 
No momento, a equipe do LBIOVT/SEMIN/IRD estuda as possibilidades de implantação de 
metodologia para uso do detector de cintilação líquida para medições de urina de pacientes submetidos 
à terapia com radionuclídeos beta emissores (153Sm e 90Y). 
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