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Este trabalho descreve o aprendizado prático e teórico de estudantes do curso de Física Médica da 
Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) sobre fracionamento de doses de radiação, 
manipulação de radioisótopos e eluição de geradores de molibdênio(Mo-99)/tecnécio(Tc-99m). 
Esse aprendizado é resultado das práticas em um simulador de gerador, desenvolvido pelos 
estudantes e que usa água e corante substituindo o material radioativo empregado nas clínicas de 
Medicina Nuclear. Foi destinado um espaço físico para simulação de um laboratório de 
manipulação de radioisótopos, onde os acadêmicos simulam todo o procedimento de um serviço 
de Medicina Nuclear, desde o recebimento do material radioativo até o descarte dos rejeitos, 
passando pelo preparo e aplicação do material, conforme as normas da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN). No ano de 2007 um grupo de estudantes utilizou essa simulação, como 
auxílio no aprendizado das técnicas laboratoriais de Medicina Nuclear. Um novo grupo iniciou 
suas atividades em março de 2008, com a proposta de estudar a distribuição de doses para os 
exames e avaliar a dosimetria interna nos casos de iodoterapia, utilizando o mesmo equipamento.  
  
 

1. Introdução 

 

Em 2003, foi implantada a ênfase em Física Médica no curso de Física da Fundação Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG), onde atualmente estão sendo desenvolvidas atividades 
extracurriculares voltadas para as áreas da radiologia médica, mamografia, medicina nuclear e 
radioterapia. O Laboratório de Física Médica foi inaugurado em março de 2007 e está sendo utilizado 
atualmente no desenvolvimento de pesquisa e treinamento da simulação de eluição de geradores de 
molibdênio(mo-99)/tecnécio(99m); simulação de fracionamento e manipulação de atividades de 
radioisótopos/doses de radiação e simulação de depósito de rejeitos radioativos em Medicina Nuclear. 
As pesquisas realizadas para o desenvolvimento destas atividades estão sendo implantadas como 
projetos de extensão universitária e atividades curriculares da disciplina de estágio em Física da 
Medicina Nuclear[1]. 
 
Segundo as Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, nenhuma pessoa está autorizada a manipular 
fontes de radiação ionizante sem o devido conhecimento sobre riscos, benefícios, cuidados e efeitos 
biológicos, e sem assegurar os princípios de radioproteção: otimização; justificação e limitação de 
dose individual[2]. A partir deste pressuposto, os profissionais que atuam em um Serviço de Medicina 
Nuclear necessitam, além de conhecer os requisitos de proteção radiológica envolvidos no 
fracionamento e administração das doses diagnósticas ou terapêuticas, dispor de prática na 
manipulação dos radioisótopos reduzindo os riscos de contaminações radioativas e exposições 
desnecessárias. Uma das atividades dos físicos em Medicina Nuclear é zelar pela proteção radiológica, 
por meio do cumprimento do plano de radioproteção e realizar o levantamento radiométrico diário nos 
serviços de Medicina Nuclear, identificando pontos de contaminação radioativa tanto em objetos e 
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equipamentos como nos próprios profissionais envolvidos. A correta manipulação dos radioisótopos e 
a observância nos procedimentos para eluição de geradores e fracionamento das doses de radiação, 
trás benefício liquid para os profissionais envolvidos e é uma das responsabilidade do físico 
capacitando-o no controle e orientação quanto a estes procedimentos de modo a assegurar os 
cumprimento dos princípios de proteção radiológica e atendimento ao plano de proteção radiológica 
do estabelecimento que opera com as substâncias radioativas não seladas. A prática no fracionamento 
e manipulação de radioisópotos pode agilizar procedimentos de controle de qualidade de 
equipamentos em medicina Nuclear (tanto dos contadores de dose como das gama-câmaras)[2-4].  
 
Este trabalho descreve o aprendizado prático e teórico de estudantes do curso de Física 
Médica da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) sobre fracionamento de 
doses de radiação, manipulação de radioisótopos e eluição de geradores de 
molibdênio/tecnécio.  
 
  

2. Objetivos 

- Construir um simulador de gerador Mo-99/Tc-99m sem uso de substâncias 
radioativas; 

- Simular um Serviço de Medicina Nuclear; 

- Propiciar conhecimentos práticos, associados aos conhecimentos teórico com ênfase 
em: eluição de geradores para Medicina Nuclear, Fracionamento de doses de radiação, 
Manipulação de Radioisótopos e aplicar prática simulada de proteção radiológica em 
Medicina Nuclear;   

 

3. Metodologia 

O aprendizado prático e teórico proposto neste trabalho é resultado das práticas efetivadas por 
estudantes do curso de Física Médica da Fundação Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG) sobre fracionamento de doses de radiação, manipulação de radioisótopos e eluição de 
geradores de molibdênio/tecnécio. Esse aprendizado é resultado das práticas em um simulador 
de gerador, mostrado na figura 1, desenvolvido por alunos do curso, que usa água e azul de 
metileno como corante, substituindo o material radioativo utilizado nas clínicas de Medicina 
Nuclear. Este simulador foi feito com de um tubo de PVC de aproximadamente 20 cm de 
diâmetro com duas extremidades também feitos de PVC com aproximadamente 5 cm de 
diâmetro, sendo que na extremidade de entrada coloca-se um frasco estéril com volume 
padronizado de soro e na extremidade de saída coloca-se o frasco a vácuo. O frasco a vácuo 
faz com que a solução saia do frasco estéril, atravesse a coluna e chegue ao frasco a vácuo[5]. 
Os frasco (de soro e à vácuo) foram doados pelo Hospital onde os alunos realizam estágio 
curricular em Medicina Nuclear.  
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Figura 1: gerador-simulador de Mo-99/Tc99m 

 Foi destinado um espaço físico para simulação de um laboratório de manipulação de 
radioisótopos, porém ressalta-se que não se utiliza material radioativo no laboratório. Assim, é 
possível desenvolver as práticas propostas possibilitando o aperfeiçoamento na manipuilação 
dos radioisótopos buscando evitar contaminações e minimizando exposições às radiações 
ionizantes. Entretanto, o uso do corante (azul de metileno) permite a visualização das supostas 
contaminações e a simulação na realização dos métodos de descontaminação, como por 
exemplo, o uso da técnica do esfregaço. Com o auxílio de um contador do tipo Geiger-Müller 
são realizadas as simulações para o levantamento radiométrico e o aprendizado quanto ao 
princípio de funcionamento dos detectores, características de detecção, estabilidade e 
estatísticas de contagens e utilização deste tipo de contador para aplicações em um serviço de 
Medicina Nuclear.  

O corante azul de metileno utilizado atualmente tem se mostrado bastante útil, por ter uma 
impregnação nos materias e é de fácil aquisição, permitindo a realização dos métodos de 
descontaminação propostos para o treinamento. Além disso, sua coloração permite a 
visualização de respingos ou derramamentos do material, seja na simulação de eluição do 
gerador ou no fracionamento e manipulação das substâncias supostamente radioativas. A 
figura 2 mostra um dos acadêmicos coletando material em uma seringa, após determinação do 
volume para uma dada atividade/dose de radiação proposta em um dos roteiros. 

 

Figura 2: Manipulação utilizando azul de 
metileno diluído em soro após eluição do 
gerador-simulador  
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Inicialmente os acadêmicos são orientados a entrar no laboratório como se estivessem 
entrando em um laboratório de manipulação de radioisótopos. São feitas observações como, 
por exemplo, prender os cabelos (quando for o caso), usar guarda-pó e dosímetro, ter cuidado 
com manuseio de luvas descartáveis após o uso. Inclusive não é permitido o consumo de 
alimentos no laboratório, dentre outras observações pertinentes ao manuseio e contato com 
fontes não seladas, como manter a maior distância da fonte, manipulá-la ao menor tempo 
possível e utilizar as blindagens disponíveis.  

Os acadêmicos são submetidos a uma simulação de fracionamento e manipulação de 
radioisotopos, familiarizando-se com o material que irão utilizar, como mostrado na figura 3. 
Ressalta-se não haver protetor plumbífero de frasco e seringa, mas os alunos passam a 
conhecê-los e utiliza-los quando realizam estágio curricular em Física da Medicina Nuclear. 
Inicialmente, eles recebem um roteiro sobre um determinado radioisotopo, sendo que cada 
acadêmico experimenta a prática para cada um dos roteiros propostos, uma vez que estes são 
elaborados para materiais radioativos diferentes, com meias-vidas distintas, atividades 
variadas e aplicações diferenciadas.  

Ao preencherem o primeiro roteiro os acadêmicos apresentam dúvidas sobre os 
procedimentos práticos e insegurança na realização das atividades propostas, mas percebe-se 
claramente o domínio e segurança no desenvolvimento das propostas após passarem por todos 
os roteiros. Os próprios acadêmicos sugerem outras possibilidades no treinamento em função 
das dúvidas a eles esclarecidas, almejando idealizar outras possibilidades acerca do 
fracionamento e manipulação demostrando interesse e disponibilidade para praticarem mais e 
adquirirem maior destreza no manuseio de fontes radioativas não seladas. 

 

 

Figura 3: Materiais utilizados no treinamento  

 

Nestas simulações o corante permite visualizar se houve algum respingo do material e são 
tomadas as medidas simuladas para descontaminação ou isolamento, se for o caso. Foram, até 
o presente momento, elaborados quatro roteiros, considerando os radioisótopos[5-7]:  

a)      Tc - 99m: é simulada a eluição do gerador e o acadêmico realiza o fracionamento 
separando uma determinada atividade em um frasco ou seringa. A simulação é 
feita para um gerador cuja atividade no dia do suposto recebimento é de 
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3,7x1010 Bq. Neste ponto ele é orientado a respeito da recepção do material, leitura 
da taxa de contagem a 1 m, verificando os dados contidos na documentação do 
gerador e para comparar com a liberação do envólucro do gerador, após sua 
utilização. Os acadêmicos são orientados a monitorar todo material que sai do 
laboratório de manuseio de radioisotopos para garantir que nenhum material 
radioativo seja liberado sem estar em conformidade com a legislação vigente[2,3,8], 
além de aprenderem a respeito das fontes utilizadas nos controles de qualidade das 
gama - câmaras e dos contadores de dose.  

b)      Iodo - 131 para terapia: o acadêmico identifica uma data de calibração e calcula a 
atividade na hora do fracionamento e simula uma administração de dose 
terapêutica. Na maioria das simulações o acadêmico possui supostamente uma 
atividade de 7,4x109 Bq calibrada para quarta-feira às 14h, tendo que utilizar para 
terapia 3,7x109 Bq na terça às 10h, supondo o restante para uso em diagnóstico. 
Neste ponto ele é orientado quanto ao procedimento de transporte do material 
dentro do hospital, da administração da dose, controle radiométrico do paciente e 
liberação quanto à taxa de exposição do paciente à 1m e os cálculos envolvidos 
para determinação da atividade, com ênfase no fato de que o paciente não é uma 
fonte pontual. Está sendo estudada uma maneira de realizar uma simulação de 
administração de dose terapêutica em função do espaço físico disponível, uma vez 
que na simulação pretende-se seguir os procedimentos de antes da internação, 
durante e após a liberação do paciente.  

c)      Iodo - 131 para diagnóstico: o acadêmico identifica uma data de calibração, 
calcula a atividade na hora do fracionamento e simula um fracionamento com 
atividade de 3,7x1010 Bq para o controle de qualidade de uma gamacâmara ou para 
administração em paciente. Neste ponto são simulados procedimentos quanto aos 
riscos de exposição dos funcionários e simulação de descontaminação devido a um 
acidente proposto no treinamento, geralmente inesperado pelos acadêmicos. 
Também são simulados pontos que ficam isolados, sem condições de 
descontaminação em função da concentração.  

d)      Gálio - 67 para diagnóstico: o acadêmico identifica uma data de calibração, 
calcula a atividade na hora do fracionamento e simula um fracionamento com 
atividade de 1,85x108 Bq para administração em paciente. Neste ponto a ênfase é 
dada para a segregação de rejeitos radioativos, onde os acadêmicos segregam os 
rejeitos em função da meia-vida dos radioisótopos, catalogando-os e fazendo as 
devidas anotações nas embalagens de rejeitos.  

Com estes roteiros - para os diferentes materiais radioativos utilizados em Medicina Nuclear, 
após os acadêmicos realizarem diferentes simulações desde a eluição e/ou manipulação dos 
radioisótopos e controle de radioisótopos e seus respectivos resíduos simulando situações com 
meias-vidas e atividades diferenciadas - eles avaliam e entendem melhor a segregação e 
controle de rejeitos radioativos, conforme as normas da CNEN.  

Além destes roteiros, são utilizados formulários para o controle simulado dos rejeitos 
radioativos gerados em função do treinamento de manipulação dos radioisótopos, 
conforme a tabela 1. Estes formulários são baseados nas normas de gerência de rejeitos 
radioativos – CNEN-NE – 6.05 [8].  
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 Tabela 1: Formulário para controle de rejeitos radioativos.  

 

4. Resultados  

Com este treinamento os alunos percebem as dificuldades na manipulação dos radioisótopos e 
visualizam os supostos pontos de contaminação devido a este procedimento, para avaliarem a 
importância do levantamento radiométrico e da proteção radiológica. Além disso, vivenciam a 
dificuldade quanto ao espaço para armazenamento dos rejeitos radioativos e começam a 
articular possibilidades de minimização dos rejeitos e entendem a necessidade da segregação 
adequada dos rejeitos antes de armazená-los.  

Tanto os roteiros quanto os formulários de rejeitos radioativos foram baseados em 
procedimentos de um serviço de Medicina Nuclear. Os acadêmicos tomam ciência dos 
procedimentos adotados por um serviço de Medicina Nuclear desde o pedido de material 
radioativo e as especificações necessárias para este procedimento até a liberação do material 
após decaimento. Devido a ausência de material radioativo durante o treinamento, o 
decaimento não pode ser medido motive pelo qual ele é exclusivamente realizado por emio de 
calculus de decaimento, permitindo aos acadêmicos entenderem a diferença entre as medidas 
e cálculos em função da diferença entre radioisótopos de meia-vida da ordem de horas e meia-
vida da ordem de dias, fato ressaltado na segregação para gerência de rejeitos radioativos. 
Além disso, são realizadas simulações com uso do Geiger-Müller, onde as atividades 
simuladas no laboratório são vivenciadas no estágio curricular de física da Medicina Nuclear.  

Com base na redução do tempo de manipulação e das contaminações de radioisótopos antes e 
depois do treinamento, verificou-se a importância deste procedimento para todos os 
profissionais que atuam no fracionamento e manipulação de radioisótopos e eluição de 

  CONTROLE DE VARIAÇÕES DO INVENTÁRIO DE RADIONUCLÍDEOS   

REJEITOS   

CATEG.   ISÓTOPO   

ELIMINADOS   ARMAZENADOS   
REDE DE LIXO   

REJEITOS SÓLIDOS 
REDE DE ESGOTOS  

REJEITOS LÍQUIDOS  
LOCAL 

DATA   ATIV.   
(Bq)   

MASSA   
(Kg)   

DATA   Ativ   
(Bq)   

MASSA   
(Kg)   

Vol   
(l)   

DATA   PROVÁVEL   
LIBERAÇÃO   

Ativ   
(Bq)   

Vol   
(l)   
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gerador. Principalmente no caso dos físicos, que são os profissionais responsáveis pelo 
treinamento e orientação de técnicos e biomédicos quanto aos aspectos da proteção 
radiológica em Medicina Nuclear. 

A simulação do Serviço de Medicina Nuclear teve a primeira turma em 2007 e terá sua 
segunda turma em março de 2008, com proposta de estudo de distribuição de dose para os 
exames e avaliação da dosimetria interna devido à iodoterapia.  

 Os alunos acharam a experiência interessante, perceberam a necessidade da prática para 
manipular fontes de radiação, visualizaram contaminações por eles cometidas e inesperadas e 
comentaram sobre a importância de saber manipular os radioisótopos principalmente, para 
estarem aptos a orientar biomédicos e técnicos dos serviços de medicina nuclear e terem 
autonomia para manipular radioisótopos para os testes de controle de qualidade em Medicina 
Nuclear.  

Para a segunda turma, estão sendo elaborados roteiros para demais radioisótopos e outras 
situação que podem ocorrer em Medicina Nuclear. Além disso, está sendo considerada a 
dosimetria para casos de iodoterapia atividades elevadas (casos de internação), onde está 
sendo estudada uma maneira de simular uma administração de dose terapêutica. Outra 
proposta em andamento para esta turma é o estudo da distribuição de doses para exames 
diagnósticos [6,7]. 
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