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RESUMO 

 

 A marcação do Ixolaris com 
99m

Tc foi desenvolvida por Barboza et al. (2013) 

visando seu uso no diagnóstico de glioblastoma inicialmente e posteriormente em 

melanoma, câncer menos frequente, porém muito agressivo e com alta taxa de 

mortalidade. Testes prévios em animais comprovaram sua eficiência como marcador, 

porém um estudo dosimétrico para testes clínicos em humanos deve ser realizado. O 

presente trabalho teve como objetivos: (i) determinar o modelo biocinético para o 

radiofármaco Ixolaris - 
99m

Tc em camundongos pelo método de dosimetria por imagem; 

e (ii) estimar a dose absorvida resultante do uso do novo radiofármaco em diagnóstico 

de melanoma e metástases em seres humanos, uma vez que se faz necessário o estudo 

dosimétrico de novos radiofármacos em animais a fim de posteriormente testá-los em 

humanos e registrá-los perante a ANVISA. A partir de imagens adquiridas em SPECT, 

foi encontrado um período de latência de 15 a 21 dias para o desenvolvimento de 

metástase pulmonar nos camundongos. Foram utilizados três camundongos C57BL6, 

um animal de controle e dois animais induzidos com a linhagem celular de melanoma 

murino B16-F10. O radiofármaco Ixolaris -
 99m

Tc foi administrado por via intravenosa 

na veia da cauda e imagens SPECT foram adquiridas nos tempos de 30min, 1,5 h, 2,5 h, 

3,5 h e 24 h pós-administração para análise e quantificação da biodistribuição. Foi 

construído o modelo biocinético e, assim, obtidas as atividades acumuladas, de forma a 

estimar as doses absorvidas em cada órgão. As diferenças mássicas e metabólicas entre 

os camundongos e humanos foram consideradas e utilizadas para extrapolar os dados 

adquiridos em diferentes escalas. A partir dos fatores de dose fornecidos pelos softwares 

MIRDOSE e OLINDA (S Factor), as doses absorvidas nos órgãos alvos irradiados 

pelos órgãos fonte foram calculadas e por fim, a dose efetiva foi estimada. Os resultados 

indicam que para exames diagnósticos realizados em humanos com melanoma com a 

administração de aproximadamente 25,7 MBq, estima-se uma dose efetiva de 4,3 mSv. 

Comparando com as doses efetivas obtidas em outras técnicas de diagnóstico com 

99m
Tc, cujo intervalo de doses efetivas é de 0,6 mSv a 4,8 mSv, foi concluído que o 

procedimento pode evoluir para um estudo de Fase Clínica em humanos.  
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ABSTRACT 

 

The labeling of Ixolaris with 
99m

Tc was developed by Barboza et.al. (2013) aiming its 

use primarily in glioblastoma and after in melanoma diagnosis, a less common but very 

aggressive cancer and with high mortality rate. Preliminary tests on animals have 

proven its effectiveness of labeling but a dosimetric study to human clinical trials 

should be performed. This study aimed to: (i) determine the biokinetic model for the 

radiotracer 
99m

Tc-Ixolaris in mice by imaging dosimetry method; and (ii) estimate the 

absorbed and effective dose resulting from the use of a new radiopharmaceutical for 

melanoma and metastases diagnosis in human beings, since a dosimetric study of new 

radiopharmaceuticals in animals is necessary to test them subsequently in humans and 

apply for registation in ANVISA. According to SPECT images, was found a latency 

period of 15 to 21 days for the development of lung metastasis in mice. Three C57BL6 

mice, one control animal, and two animals with induced cell line B16-F10 murine 

melanoma were tested. The 
99m

Tc-Ixolaris radiopharmaceutical was administered 

intravenously in a caudal vein, and SPECT images were acquired 0.5 h, 1.5 h, 2.5 h, 3.5 

h and 24 h post-administration for analysis and biodistribution quantification.  The 

biokinetic model was determined and thus, obtained cumulative activity in order to 

estimate the absorbed dose in each organ. The mass and metabolic differences between 

mice and humans were considered and used to extrapolate the data acquired at different 

scales. Based on dose factors provided by the software MIRDOSE and Olinda (S 

factor), absorbed doses in irradiated target organs were calculated for the source organs, 

and finally the effective dose was estimated. The results indicate that for diagnostic 

exams conducted in human melanoma patients by administering approximately 25.7 

MBq the estimated effective dose was 4.3 mSv. Comparing with effective doses 

obtained in other diagnostic techniques with 
99m

Tc, a range of effective doses from 0.6 

to 4.8 mSv, it was concluded that the procedure should proceed continue into a Clinical 

Phase in humans. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A Medicina Nuclear é uma especialidade médica na qual um composto químico 

contendo um isótopo radioativo, também denominado radiotraçador, é administrado a 

um paciente por via oral, por injeção ou por inalação, com finalidade diagnóstica ou 

terapêutica. A dependência da Medicina Nuclear em relação aos avanços da tecnologia 

é bem conhecida, principalmente quanto aos métodos de detecção e reconstrução de 

imagens moleculares. Desenvolvimentos nas áreas de eletrônica, física, ciência da 

computação, radiofarmácia, radioquímica, tanto quanto da biologia molecular, estão 

intimamente relacionados com a Medicina Nuclear. A variedade de procedimentos e os 

benefícios tanto diagnósticos quanto terapêuticos, bem como o uso da técnica como 

ferramenta de decisão quanto ao tratamento mais adequado e posterior 

acompanhamento de diversas enfermidades, tem levado a essa especialidade grande 

reconhecimento no mundo todo (De SÁ, 2010).  

 Nas duas últimas décadas, os maiores avanços na área de diagnóstico foram a 

combinação da biologia molecular e a ciência da imagem, originando novos campos de 

estudo. Estes incluem modalidades de imagem hoje consagradas ou ainda em processo 

de desenvolvimento, seja a tomografia por emissão de fóton único (Single Photon 

Emission Computed Tomography – SPECT), a tomografia por emissão de pósitrons 

(Positron Emission Tomography – PET), a ressonância magnética funcional e dinâmica 

(Magnetic Resonance Imaging – MRI), a tomografia computadorizada dinâmica 

(Dynamic Computed Tomography – CT), entre outras (De SÁ, 2010). 

 A imagem realizada a partir da tomografia por emissão de fóton único - SPECT, 

também denominada imagem molecular, é uma técnica fundamental não invasiva que 

detecta sinais originados das moléculas a partir da administração de um traçador 

radioativo, observando-se a interação da molécula alvo in vivo com esse traçador 

(Meikle et al., 2005). O estudo do modelo biocinético através de imagens moleculares 

permite a determinação da fração de distribuição do radionuclídeo em órgãos ou tecidos 

de interesse clínico onde é captado e posteriormente liberado com uma meia vida 

biológica correspondente, a partir da quantificação das atividades incorporadas pelos 

órgãos ao longo do tempo (curva atividade x tempo) (Stabin, 2005).  
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 O estudo de biodistribuição de um radiofármaco em animais é essencial e é o 

primeiro passo para a validação de qualquer radiofármaco que posteriormente será 

administrado em humanos. Os modelos animais são utilizados no desenvolvimento de 

novos fármacos para a saúde humana, sendo uma prática útil e eficaz com objetivo de 

evitar efeitos adversos desde a década de 1950, com as consequências do escândalo da 

talidomida, onde diversos bebês nasceram com graves deformações nas extremidades 

(Marti´c- Kehl et al., 2012).  

 Barboza et al. (2013) desenvolveram no Laboratório de Marcação de Células e 

Moléculas (LMCM) do Departamento de Radiologia da Faculdade de Medicina da 

UFRJ, localizado no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, a marcação do 

Ixolaris utilizando Tecnécio metaestável (
99m

Tc), produzindo um novo radiofármaco: 

Ixolaris -
 99m

Tc. Em seu trabalho, utilizando um modelo de Glioblastoma (GBM) 

implantado no cérebro, foi possível demonstrar um tropismo do mesmo  pelas células 

tumorais a partir da hipercaptação do Ixolaris-
99m

Tc em topografia cerebral. Além 

desses testes in vivo, testes in vitro demonstraram que a marcação com 
99m

Tc não altera 

a propriedade biológica do Ixolaris, tornando, assim, viável a utilização desse novo 

radiofármaco para o diagnóstico de GBM e de melanoma, uma vez que as células 

tumorais possuem características semelhantes – alta expressão de fator tecidual – sitio 

de ligação do Ixolaris. A partir do estudo com o modelo de Glioblastoma foi possível 

entender as características do radiofármaco Ixolaris-
99m

Tc e, dessa forma, seu emprego 

em novos estudos de tumores distintos. A dosimetria, porém, deve ser realizada sendo 

parte importante do desenvolvimento. 

 

1.1. Objetivos gerais 

 

 Este trabalho tem como objetivo geral estudar a biodistribuição do novo 

radiofármaco, o Ixolaris-
 99m

Tc em camundongos da linhagem C57BL6, a partir das 

imagens SPECT uma vez que este mostra-se promissor no diagnóstico de melanoma.  

Através do modelo de biodistribuição em camundongos, pode-se assegurar a eficácia do 

diagnóstico por meio da dosimetria, tendo em vista o futuro uso deste radiofármaco em 

seres humanos.  
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 Este trabalho foi realizado em conjunto com o Departamento de Radiologia da 

FM/UFRJ, o Serviço de Medicina Nuclear do HUCFF/UFRJ. 

1.2. Objetivos específicos 

a). Estudar o modelo biocinético para o radiofármaco Ixolaris - 
99m

Tc em camundongos 

pelo método de dosimetria por imagem SPECT; 

b). Estimar as doses absorvidas em órgãos, resultante do uso do novo radiofármaco em 

diagnóstico de melanoma e metástases em seres humanos; 

c). Estimar a dose efetiva obtida para o exame diagnóstico em humanos. 

 

1.3. Justificativa 
 

 A incidência de câncer de pele tem aumentado ao longo do tempo em todo o 

mundo. A constante e excessiva exposição ao sol pode desenvolver o melanoma 

maligno metastático. O melanoma maligno é menos frequente do que os cânceres de 

pele não-melanoma, porém é muito mais agressivo, com alta taxa de mortalidade 

(INCA, 2015). O diagnóstico precoce pode reduzir o uso de terapias agressivas como a 

quimioterapia e a radioterapia, além de diminuir o risco de desenvolvimento de 

metástases. 

 A eficiência do radiofármaco Ixolaris-
99m

Tc em casos de diagnóstico de 

melanoma tem sido testada por Thiago Barboza (Projeto de Doutorado: Melanoma: do 

diagnóstico ao tratamento utilizando Ixolaris marcado em um modelo pré-clínico), de 

forma a comprovar a viabilidade do processo de marcação, além da especificidade do 

radiofármaco. A dosimetria pré-clínica, ou seja, a avaliação da biodistribuição do 

radiofármaco e as doses absorvidas nos órgãos resultantes desta distribuição em animais 

e a posterior transposição para uso em humanos, visa garantir a eficiência e uso seguro 

deste material no diagnóstico médico.  

 Dessa forma, o desenvolvimento de uma ferramenta diagnóstica incrementa a 

possibilidade de melhor avaliação e acompanhamento de pacientes com melanoma, 

através do entendimento dos mecanismos fisiopatológicos. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

  

 A análise das doses de radiação recebidas pelos pacientes é fundamental para o 

desenvolvimento e uso de radiofármacos para fins diagnósticos ou terapêuticos. Para a 

melhor compreensão dos parâmetros envolvidos na determinação ou estimativas dessas 

doses, sejam elas medidas ou calculadas, algumas definições serão introduzidas nos 

itens a seguir. 

2.1 Grandezas Dosimétricas 

2.1.1. Atividade (A) 

 A Atividade de uma fonte radioativa é definida como a taxa de desintegração 

dada pela lei fundamental do decaimento radioativo (Equação 1):  

 

 − 
𝒅𝑵

𝒅𝑻
=  𝝀𝒕                                                          Equação 

1 

 

onde, N é o número de núcleos radioativos e λ é definido como a constante de 

decaimento característica do radionuclídeo.  

 A unidade histórica da Atividade foi o curie (Ci), estabelecido exatamente como 

3,7 x 10
10 

desintegrações por segundo, que deve a sua definição como a melhor 

estimativa disponível da atividade de 1g de 
226

Ra puro. Embora ainda amplamente 

utilizada na literatura, a unidade padrão do Sistema Internacional de medidas (SI), 

equivalente ao curie, é o becquerel (Bq), definido como uma desintegração por 

segundo. A relação entre as unidades é apresentada na Equação 2 (Knoll, 2000). 

 

 𝟏 𝑩𝒒 = 𝟐, 𝟕𝟎𝟑 𝒙 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝑪𝒊                       Equação 2 
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2.1.2. Atividade Acumulada (Ã) 

 O integrante da curva tempo-atividade (isto é, a área sob a curva) é 

frequentemente denominado Atividade Acumulada (Figura 1), e representa o número 

total de desintegrações que ocorrem ao longo do tempo t em uma região de interesse 

(Stabin, 2008). Dessa forma, pode-se definir a atividade acumulada em um órgão ou 

tecido como representado na Equação 3: 

 

Ã =  ∫ 𝑨(𝒕)𝒅𝒕
∞

𝟎
                               Equação 3 

 

Figura 1- Curva de atividade x tempo para um emissor interno (STABIN, 2008). A área 

sobre a curva representa a atividade acumulada (Ã) 

 

 Essa grandeza é frequentemente utilizada na dosimetria interna resultante da 

incorporação de um radionuclídeo e, ainda, na administração de um radiofármaco a um 

paciente, com fins diagnósticos ou terapêuticos. Representa a quantidade de radiação 

acumulada em uma região em um intervalo de tempo, ou seja, a deposição de energia 

em um determinado volume e intervalo de tempo, resultando na dose absorvida.  

 

2.1.3. Tempo de meia-vida (T1/2) 

 O tempo de meia-vida T1/2 é definido como o tempo necessário para que metade 

do número inicial de núcleos desintegre-se, e, portanto, para a atividade de um 

radionuclídeo diminuir pela metade (Attix, 2004). 
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2.1.4. Tempo de Residência (τ) 

 O tempo de residência τ é dado pela razão entre a atividade acumulada Ã e a 

atividade inicial administrada A0, conforme Equação 4.  

 

  𝝉 =  
Ã

𝑨𝟎
                                              Equação 4 

  

 Embora, a unidade aparente seja de tempo, deve-se usar “Bq x s / Bq” ou “Ci x h 

/Ci”, uma vez que o conceito representa o número total de desintegrações que 

ocorreram em uma região de origem para um dado tempo de integração (Bq x s ou Ci x 

h) por unidade de atividade administrada inicialmente (Bq ou Ci) (Stabin, 2008). 

 

2.1.5. Dose absorvida (D) 

 A dose absorvida D é a energia absorvida por unidade de massa, definida pela 

Equação 5: 

 

 𝑫 =
𝒅𝑬

𝒅𝒎
                                                      Equação 5 

 

onde, dE é a energia média cedida pelas radiações ionizantes à matéria num elemento 

de volume de massa dm. A unidade de dose absorvida é o gray (1 Gy = J/Kg) (Stabin, 

2008). Em modo geral, a dose absorvida D em um órgão alvo T pode ser expressa como 

a soma da irradiação do órgão alvo T ocasionado pelos diversos órgãos fontes S, 

conforme representado na Equação 6 (Stabin, 2008). 

 

𝑫𝑻 =  ∑ 𝑫𝑺  (𝑻 ← 𝑺)                       Equação 6 

 



7 

2.1.6. Dose Equivalente 

 É o valor médio da dose absorvida  DT em um tecido ou órgão, obtido sobre todo 

tecido ou órgão T, devido à radiação R (ICRP, 2007). É expressa pela equação 7: 

 

   𝑯𝑻 =  𝒘𝑹𝑫𝑻                                                                                                   Equação 7 

 

onde, wR é o fator de peso da radiação R. 

 

2.1.7. Dose Efetiva 

 É definida como a soma ponderada das doses equivalentes em todos os tecidos 

ou órgãos do corpo HT, segundo a equação 8 (ICRP, 2007): 

 

 𝑬 =  ∑ 𝒘𝑻𝑯𝑻𝑻                                                                                                   Equação 8 

 

onde, wT  é o fator de peso para o tecido T. 

2.2. Modelo Animal  

 Em estudos in vitro e in vivo, a linhagem celular de melanoma murino, B16-F10 

é utilizada para mimetizar o melanoma humano. Essa linhagem foi caracterizada e 

demonstrou propriedades pró-coagulantes (Kirszberg et.al., 2009). No modelo in vivo, 

as células são injetadas pela via subcutânea ou intravenosa em camundongos C57BL6, o 

que promove, progressivamente, a formação de tumores sólidos agressivos com  

potencial metastático, em particular para os pulmões. Este modelo tumoral tem sido 

utilizado no estudo da biologia do câncer, incluindo oncogênese de supressão tumoral, 

interações proteína-proteína e processos complexos, como angiogênese e metástase 

(Wang et. al., 2004). 
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2.3. Radiofármaco 

  Geralmente, os medicamentos radioativos devem conter pelo menos dois 

componentes principais, um radionuclídeo e um composto orgânico ou inorgânico de 

forma a possuir uma composição química estrutural que permita a distribuição 

fisiológica que será detectada pelo equipamento apropriado e diagnosticar e/ou tratar 

uma doença (EANM, 2008).  

 No caso dos radiofármacos utilizados para diagnóstico há propriedades que o 

tornam ideal. São estas: 

• Puro emissor gama, com uma energia entre 100 e 250 keV: A radiação 

emitida pelo radionuclídeo deve ser suficiente para ser detectada fora do corpo 

do paciente para fins de imaginologia, limitando assim as escolhas para raios-X 

ou raios gama. No entanto, uma energia muito alta pode resultar em não 

interação dos raios gama com o detector e, por conseguinte, a não formação da 

imagem (EANM, 2008). As partículas alfa e beta por serem carregadas, 

possuem maior LET (Linear Energy Transfer), ou seja, transferem maior 

energia em uma determinada trajetória (Knoll, 2000). Esse tipo de radiação é 

ideal para realização de terapias, uma vez que a energia será depositada no 

interior do paciente devido ao seu pequeno alcance. 

• Tempo de meia-vida adequado para fins de diagnóstico: Para fins de 

diagnóstico é ideal que a meia-vida física do radionuclídeo seja, em média, 1,5 

vezes o tempo do exame. Se o tempo de meia-vida é muito curto, pode não 

haver atividade suficiente até o momento do início do exame, resultando em um 

maior tempo de aquisição da imagem para garantir a estatística de contagem. 

Durante um longo tempo de exame, provavelmente o paciente se movimentará, 

contribuindo para uma qualidade de imagem inadequada, podendo resultar em 

um diagnóstico duvidoso. Por outro lado, a meia-vida muito longa pode expor 

excessivamente o paciente (EANM, 2008). 

• Alta captação do tecido alvo em relação ao restante do corpo:  O 

radionuclídeo só é útil se acumulado dentro do órgão alvo, e isso é reforçado 

pela ligação do radionuclídeo em um marcador que irá levá-lo para o órgão em 
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estudo. A ligação deve ser suficiente para proporcionar uma alta razão tecido 

alvo/ restante no corpo (EANM, 2008). 

• Não toxicidade do radiofármaco:  O material a ser administrado ao paciente 

deve ser não tóxico, estéril (livre de contaminantes orgânicos) e apirogênico 

(não causador de febre) (EANM, 2008). 

• Estabilidade química durante a utilização: Nem todos os radioisótopos são 

adequados para a ligação com fármacos. O Tecnécio 99m (
99m

Tc), radionuclídeo 

mais utilizado na Medicina Nuclear, tem a capacidade de prontamente se ligar a 

uma ampla variedade de compostos, sem causar alterações fisiológicas ao 

paciente. Através da eluição de um gerador de [
99

Mo/
99m

Tc], obtém-se o 

pertecnetato de sódio (Na
99m

TcO
4-

), quimicamente muito estável e com valência 

+7, em outras palavras, praticamente não-reativo; dessa forma não ocorre 

marcação de forma direta com quase nenhum composto, sendo necessária a 

utilização de um agente redutor. Nesse caso, o cloreto estanoso (SnCl2) é o mais 

utilizado para promover diferentes estados de oxidação (+2, +4 ou +5). Dessa 

forma, o átomo de 
99m

Tc pode se ligar a diversas células ou moléculas formando 

complexos radiomarcados (EANM, 2008). 

• Baratos e prontamente disponíveis: O sistema de geradores consiste na 

produção do radionuclídeo pai, por reator ou acelerador, em que o radionuclídeo 

filho de interesse pode ser facilmente separado do pai por diferenças de 

solubilidade. Este processo é chamado de eluição e é utilizado na maioria dos 

serviços de Medicina Nuclear devido à sua simplicidade de manuseio (IAEA, 

2014). 

 O gerador de [
99

Mo/
99m

Tc] utiliza a cromatografia em coluna, ou seja, 

consiste em uma coluna preenchida com alumina sobre a qual está adsorvido o 

99
Mo, presente como 

99
MoO4

2-
, que decai para seu radionuclídeo filho 

99m
Tc na 

forma de pertecnetato 
99m

TcO
4-

. A remoção do 
99m

Tc ocorre a partir da passagem 

de uma solução salina fisiológica (eluente) que retira apenas o 
99m

Tc solúvel, 

uma vez que o 
99

Mo permanece imobilizado na coluna, conforme Figura 2 

(EANM, 2008). 
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Figura 2- Esquema do funciomento do gerador de 
99

Mo/
99m

Tc (Revista Brasileira de 

Ciências Farmacêuticas, 2006) 

 

• Adequado controle de qualidade:  Os procedimentos de controle de qualidade 

devem ser realizados para cada lote de radiofármaco preparado no laboratório de 

manipulação. Isso garante que o radiofármaco recebido pelo paciente resulte em 

imagens de alta qualidade sem efeito prejudicial à sua saúde (EANM, 2008). 

 

2.3.1. O radiofármaco 
99m

Tc- Ixolaris 

 O ixolaris recombinante é uma proteína de 15.000 Daltons, com dois domínios 

do tipo Kunitz (Figura 3), que foi expresso em células de inseto High Five (Francischetti 

et al., 2002), purificado e quantificado (Nazareth et al., 2006).   

 

Figura 3-Estrutura ilustrativa do ixolaris 
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 O ixolaris é uma molécula não imunogênica (Antiimunogênica: não produz 

reação antígeno-anticorpo, ou seja, não provoca a produção de anticorpos), que 

apresenta uma meia vida biológica longa (> 24 h); é um potente anticoagulante e não 

produz sangramentos significativos quando injetado por via subcutânea (Barboza, 

2013).  Através de estudos, o Ixolaris demonstrou ser um anticoagulante que tem ação 

na redução tumoral (Carneiro- Lobo et al.,2009). 

 A marcação do ixolaris com 
99m

Tc ocorreu da seguinte maneira: alíquotas 

contendo Ixolaris juntamente com o agente redutor (Cloreto estanoso) foram incubadas 

por dez minutos, em temperatura ambiente, e depois, baseado no método de marcação 

direta, foi adicionado 37 MBq (1 mCi) de 
99m

Tc recém-eluído (CNEN/IPEN, Brasil), 

sendo o mesmo incubado por mais dez minutos. 

 

2.3.2. Controle de Qualidade do Radiofármaco 

 Todos os radiofármacos administrados a pacientes devem ter a segurança, 

qualidade e eficácia necessárias para a utilização a que se destinam. Porém, a meia-vida 

relativamente curta proporciona dificuldades à execução dos testes de controle de 

qualidade. Isso torna imperativo empregar uma variedade de técnicas de validação 

rápidas, a fim de testar o produto final (IAEA, 2006).  

 Os radiofármacos são adquiridos na forma prontos para uso, ou seja, em sua 

forma final para administração ao paciente, não recebem nenhuma manipulação do 

hospital ou clínica, apenas de fracionamento da atividade prescita sendo, então, o 

fornecedor o responsável em garantir a qualidade do produto. Porém, aqueles que são 

marcados no hospital ou clínica, necessitam passar por alguns testes (IAEA, 2006). 

Sendo o 
99m

Tc preparado pelo setor de radiofarmácia, os controles de eluição e da 

marcação das moléculas devem ser realizados. 

 

 2.3.2.1.  Pureza Radionuclídica 

 A pureza radionuclídica é definida como a percentagem da atividade do 

radionuclídeo em relação à atividade total da amostra. Todos os materiais radioativos 

são susceptíveis de apresentar algumas impurezas radionuclídicas, embora em níveis 
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muito baixos, o que pode tornar difícil a sua determinação. No caso da eluição do 

gerador, 
99m

Tc a partir do 
99

Mo, a impureza a ser determinada é a concentração do 

radionuclídeo pai no eluato (IAEA, 2006). As farmacopeias europeia e americana 

apresentam um limite de 0,1% e 0,015% respectivamente, de 
99

Mo no eluato no 

momento da administração, e quaisquer valores que excedam este limite inviabilizam o 

uso do composto como material a ser administrado em humanos (IAEA, 2006). A 

farmacopeia brasileira, porém, não apresenta um limite. 

 

 2.3.2.2.  Pureza Radioquímica 

 A pureza radioquímica é definida como a percentagem da atividade do 

radionuclídeo na forma química indicada em relação à atividade total. No caso da 

eluição para a obtenção de 
99m

Tc, a impureza estará na forma de pertecnetato 
99m

TcO
4-. 

A baixa pureza radioquímica levará a uma biodistribuição não intencional do 

radiofármaco, levando a um diagnóstico não adequado (IAEA, 2006). Há diversas 

técnicas disponíveis para tais determinações e este trabalho usará a técnica de 

cromatografia em papel Whatman.  

 A cromatografia é a técnica utilizada na separação de componentes de uma 

amostra, os quais se distribuem em duas fases, uma estacionária e a outra móvel. Nesse 

caso, a fase estacionária é o papel Whatman e a fase móvel é o solvente acetona. 

2.4. A ligação entre o radiofármaco e o tecido  

A manutenção da hemostasia requer um conjunto de mecanismos biológicos 

para manter o sangue fluído em vasos, veias e artérias. As principais alterações que 

podem ocorrer são: (i) formação de trombos, devido ao sangue coagulado; e (II) a 

hemorragia, perda de sangue do sistema circulatório. Quando ocorre uma lesão 

vascular, o fator tecidual (FT), uma proteína que possui uma porção intracelular e 

extracelular com peso molecular de 47.000 Daltons é exposta e inicia a via extrínseca da 

coagulação. A ativação dessa via levará, ao final, a formação de um tampão 

impermeável de plaquetas e fibrina no sitio da lesão ao vaso (Franco, 2001; Rodrigues, 

2012).  
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O FT fisiologicamente não é expresso por células de contato direto com o 

sangue, tais como células endoteliais e leucócitos; porém é essencialmente expresso em 

fibroblastos subjacentes ao endotélio vascular, queratinócitos, células epiteliais do trato 

respiratório e trato gastrointestinal, cérebro, células musculares cardíacas e glomérulos 

renais (Chu, 2011). Patologicamente encontramos o FT hiperexpresso por células 

tumorais onde, neste caso, demonstra forte correlação com o comportamento agressivo 

do tumor. Isso ocorre porque o FT atua como um segundo mensageiro, ou seja, 

promove sinalizações intracelulares o que resulta na ativação de receptores e na 

produção e liberação de substâncias capazes de tornar as células tumorais mais 

invasivas, garantindo o rápido crescimento e, consequentemente, a metástase tumoral 

(Amirkhosravi et al., 2007; Khorana et al., 2007; Kasthuri et al., 2009; Kretz et al., 

2010; Lima e Monteiro, 2013).  

Em condições fisiológicas (ausência de lesão vascular), a expressão do FT é 

regulada pelo inibidor da via do fator tecidual (IVFT) que inativa o complexo tenase 

extrínseco, e onde há predomínio dos mecanismos anticoagulantes mantendo-se assim a 

fluidez sanguínea. O Ixolaris é um análogo do IVFT que foi descoberto na saliva do 

carrapato Ixodes scapularis e, através de técnicas de biologia molecular, foi produzido e 

caracterizado como um potente inibidor do complexo tenase extrínseco humano e 

murino (Francischetti et al., 2002). Portanto, a ligação se faz entre a molécula traçadora, 

Ixolaris e o fator tecidual (Figura 4). 

 

 

Figura 4- Ilustração da ligação entre o radiofármaco e o tecido 
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2.5. Estudo do radiofármaco desenvolvido  

Os radionuclídeos são usados em Medicina Nuclear em uma variedade de 

métodos de diagnóstico e procedimentos terapêuticos e, em qualquer aplicação que 

envolve o uso de radiação ionizante em seres humanos, os riscos e os benefícios devem 

ser adequadamente avaliados e ponderados (IAEA, 2002). 

Para o desenvolvimento de um novo radiofármaco de diagnóstico ou terapia é 

requisito regulamentar o estudo prévio in vitro e/ou in vivo, antes de sua aplicação no 

ser humano. Considerando que os modelos in vitro podem ser utilizados para avaliar 

alguns dos componentes do perfil de segurança de um radiofármaco, estes são 

claramente insuficientes para permitir a adequada predição da biodistribuição e da 

análise dosimétrica do mesmo (IAEA, 2002). Portanto, este desenvolvimento que visa 

fornecer resultados suficientes para a utilização do radiofármaco pela comunidade 

médica, segue geralmente um processo linear que é dividido em quatro fases distintas: 

estudo pré-clínico, estudo clínico fase I, estudo clínico fase II e estudo clínico fase III 

(McParland, 2010), resumidas na Tabela 1. 

O detalhamento para cada fase aumenta de acordo com a progressão do 

desenvolvimento do novo radiofármaco, porém é comum para todas as fases, a 

avaliação do perfil de segurança do agente.  

Quadro 1- Resumo das fases dos estudos para o desenvolvimento de um novo 

radiofármaco (Cantone and Hoeschen, 2011) 

Estudo Pré-Clínico 

Diagnóstico e Terapia: 

Toxicidade 

Genotoxicidade 

Imunogenicidade  

Eficácia 

Biodistribuição 

Dosimetria interna de radiação 
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Estudo Clínico Fase I 

Diagnóstico e Terapia: 

Segurança 

Biodistribuição 

Dosimetria interna de radiação 

Farmacocinética- mais aplicada à terapia 

Estudo Clínico Fase II 

Diagnóstico: 

Segurança 

Resultados preliminares da eficácia do diagnóstico 

Otimização na aquisição de imagens 

Aperfeiçoamento do volume e atividade a ser 

administrado 

Populações especiais (outras doenças, por exemplo, renal 

/ hepática) 

Terapia: 

Tolerância e Eficicácia terapêuticas 
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Estudo Clínico Fase III 

Diagnóstico: 

Segurança 

Confirmação da hipótese 

Otimização na aquisição de imagens 

Determinação de Dose de massa química 

Aperfeiçoamento do volume e atividade a ser 

administrado 

Populações especiais (outras doenças, por exemplo, renal 

/ hepática) 

Terapia: 

Eficácia terapêutica 

Estudo Clínico Fase IV 

Estudo pós-registro. 

Geralmente tem o objetivo de avaliar novos aspectos de 

eficácia. 

 

2.5.1. Estudo Pré – Clínico 

A utilização de animais em investigação médica é reconhecida em todo o mundo 

como uma questão especialmente sensível e, por isso, há três visões distintas (Hepple et 

al. 2005). A primeira seria a de aceitação completa de estudos em animais, pois há 

benefícios e contribuições para o desenvolvimento e compreensão da medicina. A 

segunda seria absolutista por aceitar que os resultados de qualquer experimentação 

animal possam ser transferidos integralmente para a espécie humana. O terceiro ponto 

de vista talvez pudesse ser considerado como o intermediário, acreditando que os 

animais não devem ser sujeitos a procedimentos que poderiam potencialmente levar a 

sofrimento e dor, independentemente de qualquer novo conhecimento sobre os 

processos biológicos que possam ser obtidos. 
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O desenvolvimento de novos radiofármacos requer uma estimativa segura e um 

perfil dosimétrico bem estabelecido antes da primeira administração em humanos (EC 

2003, FDA 2004), portanto se faz claramente necessária uma fase pré-clínica com 

espécies não-humanas para estabelecimento destes perfis. 

Ao utilizar animais em um estudo experimental deve-se considerar o que é 

conhecido como os “3 Rs" (Russell e Burch, 1959): Replacement, Refinement e 

Reduction. Caso haja a possibilidade de substituir o modelo animal por um modelo 

matemático, ou por um animal de vida mais simples, deve-se realizar a substituição.  Se 

a substituição do modelo não for possível, o estudo deve ser realizado de modo a 

minimizar a dor e o sofrimento do animal, por exemplo, através do uso adequado de 

anestesia e, quando necessário, o sacrifício. Ainda assim, sem dúvida, minimizar o 

número de animais utilizados em um estudo pré-clínico sem comprometer a 

consistência estatística do resultado desejado deve ser o objetivo. 

A fase do estudo pré-clínico envolve a utilização de um sistema biológico não-

humano para caracterizar a segurança e a eficácia do radiofármaco antes da sua 

administração. Dessa forma, visa-se assegurar a maximização da confiança e eficácia 

dos radiofármacos antes de testes em humanos, validando assim estudos clínicos e 

novos protocolos (Pardeep Kumar et al., 2012). Esta caracterização pode incluir a 

criação do perfil de segurança dos níveis em que a toxicidade (dano causado à célula 

por um agente), a genotoxicidade (dano causado ao DNA por um agente) e as respostas 

imunológicas associadas ao agente, podem tornar-se evidentes. Além destes fatores, a 

obtenção do perfil dosimétrico que inclui a biodistribuição, a biocinética e a dosimetria 

interna da radiação, é fundamental para se obter permissão para progredir para o estudo 

de Fase I.  

 As medições da biodistribuição de atividade posterior à administração do 

radiofármaco podem ser realizadas através da dissecação após a morte do animal e 

através da imagem molecular in vivo. 

 Na dissecação, um grupo de animais é administrado com o radiofármaco e 

subgrupos são sacrificados em períodos de tempo específicos após a administração. 

Cada subgrupo possui alguns animais para alcançar melhor valor estatístico. Estes 

sacrifícios são seguidos de dissecação, coleta de órgãos e tecidos e, então, detecção 

subsequente do conteúdo radioativo em cada órgão. A vantagem é que esse método 
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permite a excisão clara de muitos órgãos e tecidos. A desvantagem é que, dependendo 

do tamanho do órgão, não é possível colocá-lo inteiramente no volume de detecção, 

sendo provável a subestimativa da atividade ou, quando colocado, a estimativa da 

atividade por unidade de massa multiplicada pela massa total do órgão, não coincide 

com a atividade real administrada. 

 A metodologia de realização da dosimetria através da imagem molecular 

consiste na aquisição de várias imagens do mesmo animal em variados intervalos de 

tempo após a administração do radiofármaco, de forma não invasiva e sem a 

necessidade de sacrificá-lo (Dilworth et. al., 2013; Stabin, 2008). Porém, a medição da 

atividade não é tão precisa quando comparada com a dissecação, por diversas razões. 

Essas imprecisões estão relacionadas às limitações do equipamento de detecção, que 

incluem efeitos de volume parcial, de espalhamento e, ainda, resolução espacial maior 

do que o tamanho dos órgãos do animal. Além da limitação do equipamento, há a 

limitação do operador ao selecionar a área de interesse a ser quantificada. Mas, ao 

mesmo tempo, a distribuição não uniforme da atividade dentro de um órgão tem o 

potencial de ser mais prontamente detectada e medida através da imagem, do que 

através da dissecação. A Figura 5 a seguir mostra um exemplo da distribuição do 
99m

Tc 

- Ixolaris em um camundongo. 
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Figura 5- Exemplo de dosimetria por imagem de Ixolaris - 
99m

Tc em diagnóstico de 

melanoma onde as regiões de interesse são delimitadas para estimativa de atividade 

acumulada em órgãos de interesse 

 

As espécies de animais utilizadas para esse tipo de estudo são os mamíferos, 

especialmente ratos ou camundongos. A Comissão Internacional de Proteção 

Radiológica (International Commission on Radialogical Protection-ICRP publicação 

62, 1991) recomenda que a avaliação pré-clínica de novos radiofármacos seja realizada 

em várias espécies, um dos quais deve ser um primata não – humano, devido à alta 

ordem entre as espécies. 

 

2.5.2. Estudo Clínico Fase I 

O estudo Fase I é a primeira etapa de teste em humanos no estágio de 

desenvolvimento do radiofármaco, de forma que os participantes do estudo podem ser 

voluntários saudáveis ou indivíduos com uma doença específica a ser diagnosticada ou 

tratada. Assim, como no estudo pré-clínico, a investigação é focada no perfil de 

segurança farmacológico e dosimétrico além da avaliação farmacocinética, embora isso 

seja improvável para um radiofármaco de diagnóstico devido à baixa dosagem por 

administração, diferente dos radiofármacos desenvolvidos para terapia (McParland, 

2010).  

Além do perfil dosimétrico de radiação são avaliados erroneamente os efeitos 

estocásticos devido à administração de radiofármacos com fins diagnósticos. 

Incorretamente, pois os cálculos de dose efetiva são baseados na proteção radiológica 

do trabalhador exposto, o que não pode ser aplicado diretamente ao paciente (Poston, 

1993). Por outro lado, os efeitos determinísticos em aplicações terapêuticas são 

fundamentais, e se exige uma avaliação dosimétrica muito precisa de modo a maximizar 

a dose absorvida pelo órgão a ser tratado e minimizar a dose absorvida em órgãos 

saudáveis, principalmente em tecidos mais radiosensíveis, tais como a medula óssea e o 

sistema renal.  

 

2.5.3. Estudo Clínico Fase II 
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 O desenvolvimento clínico de Fase II é normalmente aquele em que se prova o 

mecanismo e/ou o conceito, ou seja, se estabelece a eficácia do que se determinou 

preliminarmente. Em aplicações diagnósticas, os indivíduos na Fase II não são 

voluntários saudáveis, mas sim pacientes com a doença em questão. No caso do 

diagnóstico a aquisição da imagem é investigada, refinada e otimizada, determinando 

parâmetros como o tempo ideal após a administração para a aquisição da imagem, a 

duração desta aquisição e, ainda, a atividade a ser administrada.  

 As avaliações dosimétricas não são mais executadas, a menos que existam 

razões para supor que a dosimetria pode ser alterada como uma consequência da 

doença, embora a biodistribuição possa ser realizada e comparada com as medições dos 

voluntários saudáveis obtidas na Fase I.  

 No entanto, faz-se necessário obter as biodistribuições em populações com 

outras enfermidades como, por exemplo, pacientes com deficiência renal que recebam 

um radiofármaco excretado principalmente por via urinária. Nesse caso, a preocupação 

seria se a reduzida taxa de excreção renal poderia impedir a eficácia diagnóstica ou 

elevar as doses absorvidas em determinados órgãos. 

 

2.5.4. Estudo Clínico Fase III 

Nos estudos de fases iniciais I e II, avaliações de segurança mais detalhadas são 

essenciais, embora os graus de complexidade e capacidade de invasão geralmente 

diminuam ao entrar no estudo Fase III. Logo, nessa fase, a segurança, a dosimetria, os 

atributos preliminares e a eficácia do novo radiofármaco são completamente 

conhecidos. Dessa forma, populações maiores de pacientes são recrutadas de modo a 

aumentar os dados estatisticamente, conforme exigido para aprovação pelo órgão 

regulador.  

Para radiofármacos de diagnóstico, os cálculos dosimétricos não são geralmente 

exigidos na Fase III, ao contrário dos radiofármacos de terapia, onde a dosimetria 

específica para cada paciente é necessária de forma a planejar o procedimento e avaliar 

a dose-resposta de tecidos limitantes de dose (por exemplo, medula óssea). 
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Em cada momento entre as fases, revisão regulamentar e aprovação do programa 

de desenvolvimento são necessárias antes de prosseguir para a próxima fase. Os 

resultados obtidos no estudo com animais são encaminhados para o Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos e, posteriormente, regulamentados pela ANVISA. 

 

2.5.5. Estudo Clínico Fase IV 

Estes estudos são realizados para se confirmar que os resultados obtidos no 

Estudo Clínico Fase III são aplicáveis em uma grande parte da população doente. Nesta 

fase, o medicamento já foi aprovado para ser comercializado. A vantagem dos estudos 

fase IV é que eles permitem acompanhar os efeitos dos medicamentos a longo prazo. 

2.6. Medidor de atividade 

 Ferramenta essencial na execução da dosimetria, a determinação da atividade 

real administrada ao paciente submetido ao diagnóstico ou terapia deve ser realizada. 

 O activímetro, ou medidor de atividade, é essencialmente uma câmara de 

ionização do tipo gás que possui uma cavidade (poço) onde o material radioativo é 

introduzido para a medição.   A atividade do material é medida em termos da corrente 

de ionização produzida pela radiação emitida, que interage com o gás. A câmara é 

selada, normalmente sob pressão, e tem dois eletrodos cilíndricos coaxiais mantidos a 

uma diferença de tensão. No eletrômetro associado, a corrente de ionização é convertida 

em sinal de tensão, que é amplificado e, finalmente, exibida em formato digital em 

unidades de atividade - becquerel (Bq) ou curie (Ci). Isto é possível uma vez que, para 

um dado radionuclídeo, assumindo uma geometria fixa e resposta linear, a corrente de 

ionização é diretamente proporcional à atividade. Por último, a proteção de chumbo em 

torno da câmara de ionização fornece proteção para os trabalhadores contra os riscos de 

radiação e reduz a influência de sua resposta à radiação ambiental (IAEA, 1991) (Figura 

6).  
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Figura 6- Esquema de um medidor de atividade ou Activímetro (IAEA, 1991) 

 

2.6.1. Calibração do activímetro e rastreabilidade 

 É necessário assegurar que a atividade seja corretamente administrada ao 

paciente. A medição precisa deve ocorrer durante a preparação do radiofármaco e 

cálculo da distribuição de doses individuais. Rotineiramente, a medida do radionuclídeo 

desejado ocorre a partir do fator de calibração fornecido pelo fabricante do medidor 

(IAEA, 2006), porém o operador também pode determinar um novo fator de calibração.  

 Um medidor de atividade pode ser calibrado em termos de atividade por 

comparação a uma atividade padrão apropriada que seja diretamente rastreável a um 

padrão nacional primário (IAEA, 2014). Porém, o Laboratório Nacional de Metrologia 

das Radiações Ionizantes (LNMRI), designado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO), não possui atividade padrão para o 
99m

Tc. Dessa 

forma, a alternativa é a medida de atividade de uma mesma fonte no activímetro que se 

deseja rastrear e em um equipamento já rastreado ao padrão internacional pertencente 

ao laboratório primário nacional (LNMRI), determinando o fator de calibração para 

uma câmara de ionização específica, para radionuclídeo em estudo como, por exemplo, 

o 
99m

Tc. 
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2.7. Imagem Cintilográfica 

2.7.1. Medicina Nuclear 

 A Medicina Nuclear é uma especialidade médica que utiliza radiofármacos para 

o diagnóstico, estadiamento de uma doença, terapia e monitorização da resposta de um 

processo de doença. É também uma ferramenta poderosa de translação nas ciências 

básicas, como a biologia, na descoberta de uma droga e, ainda, na medicina pré-clínica 

(IAEA, 2014).  

 

2.7.2. Princípio físico de formação de imagem 

A gama-câmara ou câmara de cintilação é um dispositivo de formação de 

imagem cuja função global do sistema é proporcionar uma imagem de projeção da 

distribuição de radioatividade em um paciente através da detecção dos raios γ que saem 

do corpo. É formada por três partes principais, a saber: 

- Gantry; 

- Sistema de detecção – colimador, detector, fotomultiplicadoras; 

- Sistema computacional de reconstrução de imagem. 

O gantry ou “braço” abriga os componentes de detecção (colimador, detector, 

fotomultiplicadoras e eletrônica associada). Para a realização de uma aquisição 

tomográfica SPECT (Single Phóton Emission Tomography) a gama-câmara possui um 

sistema mecânico giratório que permite o movimento do sistema de detecção ao redor 

do paciente de forma a realizar a aquisição das contagens oriundas do órgão em diversas 

angulações. As projecções então obtidas são reconstruídas por software e formam a 

imagem de interesse.   
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Figura 7- Esquema de funcionamento da gama-câmara 

 

A Figura 7 representa os componentes de uma gama-câmara. A primeira barreira 

de detecção que o fóton encontra ao sair do corpo do paciente é o colimador. Este atua 

como uma lente mecânica, estabelecendo uma relação entre os pontos no plano de 

imagem e posições do corpo do paciente, denominada de linha de resposta (Line of 

Response – LOR). Essa relação é estabelecida através da completa atenuação (de forma 

que o fóton que não esteja na direção correta, perca toda a sua energia neste ponto) dos 

fótons emitidos ao longo de direções que não estejam na LOR. Assim, os colimadores 

consistem em um conjunto de orifícios em um material denso, de elevado número 

atômico, normalmente chumbo, sendo o mais utilizado o de furos (septos) paralelos 

(IAEA, 2104).  

Outra característica importante dos colimadores é a sua opacidade para os raios γ 

incidentes. Em um colimador ideal, os septos bloqueariam toda a radiação incidente, no 

entanto, em colimadores reais há uma parte de radiação que passa ou dispersa através 
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dos septos e é detectada. A quantidade de acontecimentos desses eventos está 

relacionada com a energia do fóton incidente e a espessura e composição dos septos. 

Por isso, para a utilização do radionuclídeo 
99m

Tc, que possui energia do raio γ de 140 

keV, utiliza-se o colimador conhecido como LEHR, Low Energy High Resolution 

(Nuclear Medicine-Millenium MG Operator's Reference, 2007).  

Os raios γ que ultrapassaram o colimador, interagindo com este ou não, serão 

convertidos em fótons no comprimento de onda referente à luz visível. Ao interagir com 

o cristal de cintilação, a sua localização espacial é definida por um sistema de 

coordenadas “X,Y” (IAEA, 1991). O cristal utilizado é geralmente confeccionado de 

iodeto de sódio dopado com Tálio, NaI(Tl), material que apresenta ótima combinação 

entre custos e propriedades óticas e mecânicas desejáveis. A principal característica é a 

alta produção de luz, ou seja, o número de fótons no espectro de luz visível oriundo da 

cintilação por unidade de energia depositada no cristal (IAEA, 2014). Assim, a luz total 

é proporcional à energia depositada no cristal e pode, portanto, ser utilizada como 

estimativa da energia do raio γ incidente.  

A fração dessa luz atinge o fotocátodo, parte integrante das fotomultiplicadoras, 

onde é transformada em elétrons que são, então, multiplicados gerando um sinal elétrico 

que será amplificado. Através do processamento dos sinais emitidos das 

fotomultiplicadoras, pode ser calculado um par de sinais eletrônicos de localização para 

fornecer uma imagem digital no computador utilizado para o processamento das 

imagens (IAEA, 1991). 

 

2.7.3. SPECT  

Além das imagens planares convencionalmente realizadas, a aquisição de 

imagem a partir da modalidade SPECT (Single Photon Emission Computed 

Tomography) também é muito utilizada. O princípio básico é a aquisição de uma série 

de imagens planares enquanto a câmara realiza rotações de 180° ou 360° ao redor do 

paciente. Estas imagens planares são chamadas imagens de projeção, que dão origem a 

imagem médica após reconstrução e filtragem (IAEA, 1991). 
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2.7.4. Processamento da Imagem Cintilográfica 

 A reconstrução é o processo de criação de cortes transversais a partir das 

projeções aquisitadas. Há dois tipos de reconstrução atualmente em uso: a reconstrução 

tipo retroprojeção filtrada e a reconstrução tipo iterativa.  

No método iterativo, a reconstrução é iniciada com uma estimativa inicial dos 

dados de forma a produzir um conjunto de cortes transversais (Figura 8).  

 

Figura 8- Criação da primeira projeção estimada (Powsner, 2006) 

 

Estes cortes são então utilizados para criar um segundo conjunto de projeções 

que são comparados à projeção inicial da imagem adquirida do paciente. Estas 

projeções, a estimada e a original, são comparadas e a projeção estimada é modificada 

usando a diferença entre as projeções, criando um novo conjunto de pontos (Figura 9).  
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Figura 9- Comparação entre a projeção estimada e inicial e a criação da projeção de 

correção e a correção da projeção estimada (Powsner, 2006) 

 

 Novamente, há a comparação entre a nova projeção criada oriunda da anterior 

comparação e a projeção original. Se o processo avançar eficientemente, cada iteração 

gera um novo conjunto de pontos de projeção que mais de perto se aproximam dos 

originais. O processo está concluído quando a diferença entre a projeção estimada e a 

original for abaixo de um limiar pré-determinado (Figura 10) (Powsner, 2006). 
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Figura 10- Resumo do processo de reconstrução iterativa (Powsner, 2006) 

 

Uma técnica de reconstrução iterativa amplamente utilizada é o algorítmo 

MLEM (Maximum Likelihood Expectation Maximization). O tempo utilizado para o 

computador processar todas as projeções em cada iteração para criar as correções é 

muito longo.  Para diminuir o tempo de processamento, um grupo menor, ou 

subconjunto de projeções é criado e as iterações ocorrem por grupo. Estes são 

compostos por projeções uniformes ao longo do arco de aquisição (180°).   

O processo de utilização de subconjuntos para maximizá-lo é chamado de 

OSEM (Ordered Subsets Expectation Maximization) (Powsner, 2006).  

Posteriormente, as imagens devem ser filtradas. A filtragem é uma técnica 

matemática aplicada durante a reconstrução para melhorar a aparência da imagem. Em 

particular, para o propósito diagnóstico e dosimétrico, os filtros são usados para reduzir 

os efeitos de artefatos do tipo “estrela”, para remover o ruído devido a fótons 

espalhados e por variações estatísticas na contagem. O termo cutoff nada mais é que a 
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frequência de corte (frequência máxima que o filtro será aplicado), muitas vezes 

referido como o poder do filtro. Os filtros passa-baixa (Butterworth, Hann, Hamming, 

Parzen, entre outros) são aplicados como pré-filtros para remover ruídos de alta 

frequência. O filtro Ramp, passa-alta é, então, aplicado durante a retroprojeção para 

remover o artefato estrela e outros dados de baixa frequência (Powsner, 2006). 

 A seleção do filtro ideal depende tanto das características dos dados quanto da 

preferência pessoal do usuário, porém influencia a contagem final obtida através da 

imagem e, portanto, na dosimetria. Em geral, o filtro passa-alto é mais adequado para 

dados de contagens mais altas, enquanto que o filtro passa-baixo é melhor para dados 

que contêm um pequeno número de contagens (Powsner, 2006). 

 

2.7.5. Controle de qualidade 

 A precisa interpretação dos dados de uma imagem de medicina nuclear depende 

de um entendimento dos padrões de imagem e respectivos resultados quantitativos. 

Portanto, há a necessidade de realizar alguns testes de controle de qualidade a fim de 

garantir a precisão e exatidão dos resultados que serão aquisitados (IAEA, 2003). 

 

 2.7.5.1.  Uniformidade 

 A uniformidade de uma imagem é tida como a ausência de discrepâncias nas 

contagens em uma determinada região que contém uma fonte homogênea; a não 

uniformidade é principalmente ocasionada por danos nas fotomultiplicadoras. Há 

necessidade de realizar esse teste de controle de qualidade, pois há relação direta na 

posterior quantificação por imagem; ou seja, uma região captante pode ser 

negligenciada por uma imagem não uniforme. 

 A avaliação será feita a partir do percentual do campo de visão central do 

aparelho CFOV (Center Field of View) Integral, ou seja, a diferença percentual entre o 

ponto de contagem máxima e contagem mínima entre o centro do campo de visão dos 

detectores e todo campo de visão. 
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 2.7.5.2.  Resolução espacial 

 A resolução espacial descreve a capacidade da câmara de cintilação em 

distinguir dois pontos separados como pontos distintos (IAEA, 1991). Ao estudar 

pequenos roedores que possuem pequenas estruturas, deve-se garantir a resolução 

espacial da gama-câmara dedicada ao uso de animal (MicroSPECT) entre 1 e 2 mm 

(Green et al., 2000).   

 

 2.7.5.3.  Linearidade 

 A linearidade espacial descreve a grau de linearidade na imagem de um objeto 

linear. Pode ser quantificada como o deslocamento espacial sobre o campo de visão, 

estimado através da inspeção da imagem do objeto linear. Assim, um pequeno 

deslocamento corresponde a uma boa linearidade (IAEA, 1991). 

  

 2.7.5.4.  Resolução Energética 

 A resolução energética é uma característica de desempenho da câmara 

cintilográfica que descreve sua capacidade em distinguir diferentes energias. Em 

particular, entre a radiação primária e secundária (espalhada), de energias distintas. É 

convencionalmente quantificada como % de FWHM (Full Width at Half Maximum), 

largura a meia altura do pico do fóton medido em unidades de energia e expresso como 

uma percentagem da energia de radiação gama. Assim, um pequeno % FWHM 

corresponde a alta resolução de energia (IAEA,1991). 

 

 2.7.5.5.  Sensibilidade  

 A sensibilidade é definida como a resposta em contagens da câmara de 

cintilação para uma fonte de radionuclídeos de atividade conhecida (IAEA, 1991). Pode 

ser definida como representada na Equação 9 a seguir (Magota, 2010).  

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 =  
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒈𝒆𝒎

𝑨𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆
                                                        Equação 9 
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 2.7.5.6.  Centro de rotação 

 O Centro de rotação (COR) é um método para corrigir a localização da imagem 

projetada baseada na localização da imagem observada, uma vez que para a 

reconstrução de imagens tomográficas é essencial que as várias aquisições sejam 

precisamente reconstruídas no local de origem (GE, 2007).  

O valor do COR em milímetros é a diferença entre o COR medido (gerado pelo 

computador) e o COR teórico (medido no momento do aceite do equipamento e 

armazenado para ser usado nas subsequentes reconstruções). Dessa forma, o COR é o 

valor de correção do centro de rotação usado nas reconstruções tomográficas. Além do 

valor do COR será fornecido os valores de XCOR Variation, Y Variation e Mean Y 

Position, definidos como: a diferença entre as amplitudes máximas e mínimas na curva 

de variação no eixo X; a diferença entre as amplitudes máximas e mínimas na curva de 

variação no eixo Y; e a posição no eixo Y da fonte pontual posicionada pelo operador 

para a realização do teste (GE, 2007).  

 

 2.7.5.7.  Correção de atenuação 

 Nas imagens moleculares, a fonte radioativa se distribui nos órgãos e tecidos e é 

detectada pela gama-câmara, porém a radiação atravessa outros órgãos e/ou tecidos 

entre sua origem e a detecção. Por atravessar estruturas intermediárias, a radiação será 

atenuada e, no caso do 
99m

Tc, a atenuação dos fótons pelos tecidos leves é de cerca de 5 

% em imagens de objetos do tamanho de um rato (Hwang et al., 2008). 

 Para corrigir a perda de contagens ocasionada pela atenuação e, 

consequentemente, melhorar a qualidade da imagem e realizar a dosimetria da maneira 

mais exata possível, é necessária a correção de atenuação, uma operação matemática, 

através de software. 
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2.8. Aquisição e Quantificação de dados 

2.8.1. Aquisição de dados  

 A farmacocinética dos radiofármacos pode ser diferente entre os modelos 

animais e humanos devido ao tamanho corporal (peso e superfície) e ao metabolismo 

próprio de cada espécie, pois os camundongos possuem metabolismo mais acelerado do 

que os seres humanos. Portanto, a biodistribuição nos intervalos de tempo em que são 

aquisitadas as imagens após a administração do radiofármaco são diferentes entre os 

dois modelos, já que em cada espécie há uma distribuição temporal distinta em cada 

órgão devido às variações metabólicas (McParland, 2010).  

 Para projetar e executar um bom estudo biocinético é necessário recolher dados 

corretos e suficientes, além de expressá-los nas unidades adequadas. A caracterização 

da distribuição e retenção do radiofármaco depende da medição da atividade inicial 

administrada ao animal, bem como o momento da aquisição da imagem. Dessa forma, 

alguns critérios são essenciais (Stabin, 2008): 

• Determinar o pico de captação e a fase de eliminação rápida; 

• Cobrir pelo menos três meias-vidas efetivas do radiofármaco; e 

• Recolher, pelo menos, dois pontos de tempo por fase de depuração. 

 

2.8.2. Quantificação de dados 

 A partir das imagens aquisitadas em 5 diferentes intervalos de tempo, é possível 

obter uma curva atividade x tempo dos órgãos e tecidos de interesse, ou seja, onde 

houver captação do radiofármaco. A curva então é integrada para a obtenção da 

atividade acumulada (Ã), conforme Equação 3 e Figura 1. 

 Levando em consideração as diferenças mássicas e metabólicas entre os 

camundongos e humanos, utiliza-se uma escala alométrica para extrapolar os dados 

adquiridos em animais para os humanos (Sparks e Aydogan). 
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 O fator mássico assume que a razão entre o percentual de atividade injetada 

presente no órgão humano e no órgão animal é descrita pela Equação 10 a seguir 

(McParland, 2010): 

 

  𝒇𝒂𝒕𝒐𝒓𝒎á𝒔𝒔𝒊𝒄𝒐 =  
(

𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒅𝒐 ó𝒓𝒈ã𝒐𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒐
𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒐

)

(
𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒅𝒐 ó𝒓𝒈ã𝒐𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍
𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍

)
                                                               Equação 

10 

 

 O fator metabólico assume que a razão entre a taxa metabólica entre o humano e 

o animal é descrita pela Equação 11, a seguir (McParland, 2010): 

 

𝒇𝒂𝒕𝒐𝒓𝒎𝒆𝒕𝒂𝒃ó𝒍𝒊𝒄𝒐 =  (
𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒐

𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍
)

𝟏
𝟒⁄

                                                  Equação 

11 

 

  As atividades acumuladas são corrigidas (Equação 12) para, posteriormente, ser 

calculado o tempo de residência 𝝉 pela Equação 13 (McParland, 2010). 

 

Ã𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒈𝒊𝒅𝒂 = Ã 𝒇𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒎á𝒔𝒔𝒊𝒄𝒐 𝒇𝒂𝒕𝒐𝒓𝒎𝒆𝒕𝒂𝒃ó𝒍𝒊𝒄𝒐                                                Equação 

12 

 

𝝉 =  
Ã𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒈𝒊𝒅𝒂

𝑨𝟎
                                                                                                  Equação 

13 

  

 O sistema MIRDOSE (Medical International Radiation Dose) foi desenvolvido 

principalmente para o cálculo de doses de radiação recebidas pelos pacientes que foram 
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administrados com radiofármacos. Para esse tipo de dosimetria interna, foram 

desenvolvidos modelos matemáticos geométricos e equações (Equação14).  Os dados 

biológicos são oriundos de modelos antropomórficos (tamanho, forma, densidade e 

composição similar a do homem), considerando a distribuição e retenção do 

radionuclídeo uniformemente distibuído no órgão fonte.  

 

𝑫𝑻 =  
𝒌 ∑ Ã𝑺𝑺    ∑ 𝒚𝒊 𝑬𝒊  𝝓𝒊 (𝑻←𝑺)𝒊

𝒎𝑻
                                                                            Equação 14 

 

onde, 

DT: taxa de dose absorvida no tecido alvo T (Gy);  

AS: atividade da região fonte S; 

yi: número de radiações com energia (Ei) emitida por transição nuclear; 

Ei: energia por radiação; 

ϕi (T ← S) : fração de energia emitida pela fonte e absorvida pelo alvo; 

mT: massa de tecido alvo; 

k: constante de proporcionalidade. 

 

Baseados no sistema MIRDOSE, outros softwares foram desenvolvidos de 

forma a tornar a dosimetria um processo mais simples. Dentre estes, o código OLINDA 

/ EXM11, amplamente utilizado, é considerado uma atualização do MIRDOSE no que 

diz respeito ao cálculo de doses absorvidas e estimativas de doses efetivas, pois 

implementou novos radionuclídeos e simuladores matemáticos baseados em imagens de 

tomografia computadorizada, obtendo maior precisão geométrica dos órgãos, além de 

introduzir outros órgãos anteriormente não estudados (Stabin, 2008). 

 Os fatores que expressam as características do radionuclídeo como: o número de 

radiação emitida (yi) com a energia Ei;  a energia de emissão (Ei); a fração de energia 
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emitida pela fonte absorvida pelo alvo 𝜙𝑖  (𝑇 ← 𝑆 ) e a massa do tecido alvo são 

constantes e foram calculdos e tabelados pelo MIRDOSE Pamphlet 11e OLINDA 

EXM. Estes foram juntamente nomeados como Fator S, conforme a Equação 15. 

𝑆 ( 𝑻 ← 𝑺) =  
𝒌 ∑ 𝒚𝒊  𝑬𝒊  𝝓𝒊 (𝑻←𝑺)𝒊

𝒎𝑻
                                                             Equação 15 

 

 Para o cálculo de dose absorvida em um determinado órgão alvo T, basta 

multiplicar a atividade acumulada corrigida do órgão fonte S e o fator S referente a 

irradiação no órgão alvo T devido a presença do radiofármaco no órgão fonte S 

(Equação 16).  

 

  𝑫𝑻 = ∑ Ã𝑺 𝑺 𝑺 (𝑻 ← 𝑺)                                                                      Equação 16 

 

 Por último, a fim de ter uma melhor estimativa das grandezas limitantes usadas 

em radioproteção, o cálculo da dose efetiva será realizado a partir dos fatores de 

radiação (wR) e tecido (wT) disponibilizados pela ICRP 103 (2007). 

2.9. Análise de incertezas 

 Quando se relata o resultado de medição de uma grandeza física é obrigatório 

que seja dada alguma indicação quantitativa da qualidade do resultado, de forma tal que 

aqueles que o utilizam possam avaliar sua confiabilidade. Portanto, em toda grandeza 

medida há a necessidade de avaliar a incerteza associada (INMETRO, 2003). 

 A incerteza do resultado de uma medição reflete a falta de conhecimento exato 

do valor do mensurado. As incertezas podem ser de dois tipos, Tipo A e Tipo B. A Tipo 

A é aplicada a medidas de variáveis aleatórias, sendo a média aritmética a melhor forma 

de estimá-la. A incerteza Tipo B é uma estimativa de uma grandeza de entrada sem ter 

sido obtida pelas medições do trabalho em desenvolvimento.  
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 Para o cálculo de dose através da dosimetria por imagem, foram atribuídos três 

fontes de incertezas: a incerteza associada à medição da atividade que será injetada no 

animal; a incerteza de medição da massa do animal; e a incerteza de acuidade visual do 

operador ao delimitar as regiões de interesse das imagens que serão quantificadas. Uma 

vez identificadas as incertezas, estas são propagadas conforme Equação 17: 

 

𝒖𝑫𝒐𝒔𝒆 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒗𝒊𝒅𝒂 =  √𝒖𝒂
𝟐 +  𝒖𝒃

𝟐 +  𝒖𝒄
𝟐                                                              Equação 17  

 

onde,  

uDose Absorvida: incerteza associada a dose absorvida; 

ua : incerteza associada ao actívímetro (medidor de atividade); 

ub : incerteza associada à balança; 

uc : incerteza associada à acuidade visual. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O estudo consistiu primeiramente na indução tumoral nos camundongos 

C57BL6 pela linhagem celular de melanoma murino, B16-F10. Em 16 a 17 dias após a 

indução foi realizada a marcação do Ixolaris com 
99m

Tc e os principais testes de controle 

de qualidade do radiofármaco foram executados, sendo estes: pureza radioquímica, 

pureza radionuclídica, estabilidade da marcação e determinação do pH da amostra. 

 Após a realização dos testes de controle de qualidade do Ixolaris -
 99m

Tc, este foi 

administrado nos camundongos e imagens temporais e seriadas dos animais induzidos 

ocorreram em aproximadamente 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas e 24 horas. 

 O controle de qualidade das gama-câmaras utilizadas foi realizado durante o 

tempo de espera até o início da primeira imagem. 

3.1. Animais experimentais 

Foram utilizados 3 camundongos da linhagem C57BL6 machos, adultos jovens, 

com peso entre 25 e 30 g. Os animais foram criados no Biotério Multiusuário de 

Pequenos Roedores localizado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF), 

no Centro de Ciências da Saúde (CCS), da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Os procedimentos a eles aplicados seguiram os padrões descritos para o uso de 

animais de experimentação, devidamente aprovados pelo Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal (CONCEA), Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (CCS - UFRJ) sob número de protocolo 01200.001568/2013-87 (Anexo I). 

 

3.1.1.  Linhagem celular de melanoma murino B16-F10  

   A linhagem celular de melanoma murino, B16-F10, é mantida em cultura pelo 

Laboratório de Trombose e Câncer, no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de 

Meis da UFRJ e foi cedida para a realização deste estudo. 
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3.1.2.  Implantação das células tumorais 

   Os animais foram anestesiados com xilazina (15mg/kg) e cetamina (80mg/kg) por 

via intraperitoneal para indução tumoral e, após abolição dos reflexos, foram inoculados 

com 1x10
6
 células tumorais (B16-F10) por via intravenosa (veia caudal). 

3.2 O Radiofármaco Ixolaris -
 99m

Tc 

3.2.1. Aquisição do Ixolaris 

O Ixolaris recombinante desenvolvido por Francischetti et al (2002), purificado e 

quantificado como descrito por Nazareth et. al. (2006), foi gentilmente fornecido pelo 

Laboratório de Trombose e Câncer do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. 

 

 

3.2.2. Marcação do Ixolaris -
 99m

Tc 

No processo de marcação direta do Ixolaris com 
99m

Tc foi utilizada uma 

concentração de 15 μg/mL de agente redutor, cloreto estanoso (SnCl2 - Sigma Aldrich, 

EUA) esterilizado com filtro Millipore® de 0,22 μm e  1 μg de Ixolaris.  

A marcação ocorreu em tubos de ensaio estéreis, sob baixa pressão, obtida através 

da aspiração do ar utilizando uma seringa, realizada em fluxo laminar com materiais 

autoclavados. O Ixolaris e o SnCl2 foram incubados por dez minutos, em temperatura 

ambiente (21°C) e, em seguida, 37 MBq (1 mCi) foram adicionados, deixando incubar 

por mais dez minutos, em temperatura ambiente (21°C), finalizando o processo de 

marcação. 

 

3.2.3. Controle de qualidade 

 

  3.2.3.1. Pureza radionuclídica  

   A determinação pode ser realizada por um método de rastreio de energia, uma vez 

que a energia do 
99

Mo (740 keV) é muito mais elevada do que a de 
99m

Tc (140 keV).   
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   Foram realizadas duas medições do mesmo eluato. Primeiramente, o eluato foi 

medido dentro de um frasco de chumbo de 6 mm de espessura, o que atenua quase a 

totalidade dos raios gama do 
99m

Tc de energia de 140 keV, sendo registrada a atividade 

do 
99

Mo. Posteriormente, foi medido apenas o eluato, sendo registrada a atividade do 

99m
Tc.  

   Em seguida, foi possível calcular a quantidade de 
99

Mo presente e expressá-la 

através da razão 
99

Mo/
99m

Tc [Ci/mCi].  

 

3.2.3.2.  Pureza radioquímica 

A pureza radioquímica foi determinada através da cromatografia de camada fina 

(TLC), utilizando papel Whatmann Nº1 e acetona (ISOFAR®) como fase móvel, 

cromatografia líquida de gel de filtração (Sephadex® G-75). 

 

Cromatografia em papel 

 Para a realização da cromatografia por ascensão foi utilizado um tubo de vidro 

contendo acetona (ISOFAR®) como fase móvel, vedado com tampa; e tiras de papel 

Whatman n° 1 marcadas com divisões de partes iguais, para delimitar a fita em origem e 

topo. Próximo à marca de 2 cm da origem foi aplicada uma alíquota do radiofármaco 

para início da cromatografia ascendente (Barboza, 2103). 

 Após a chegada da fase móvel na linha que delimita o topo, as tiras de papel 

foram retiradas dos tubos de cromatografia e colocadas para secar em temperatura 

ambiente. Com as tiras secas, estas foram cortadas em 4 partes, a fim de identificar a 

localização da molécula marcada ao longo da fita. Todos os pedaços das fitas foram 

colocados para contagem radioativa em contador gama (Wizard2, PerkinElmer®).  

 

3.2.4. Estabilidade da marcação 

A estabilidade da marcação foi determinada através da cromatografia de camada 

fina (TLC), utilizando papel Whatmann N°1 e acetona (ISOFAR) como fase móvel, 

cromatografia líquida de gel de filtração (Sephadex® G-75). 
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 Esse teste foi avaliado através da incubação em solução salina (NaCl2 a 0,9%) e 

em plasma de camundongo C57BL6 por diferentes períodos de tempo, seguindo a 

análise da marcação imediatamente e em, 1, 3, 5 e 24 horas (Barboza, 2013). 

3.3. Medidor de Atividade ou Activímetro 

3.3.1. Especificação do activímetro 

 O activímetro utilizado foi disponibilizado pelo Serviço de Medicina Nuclear do 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, com as especificações listadas 

na  Tabela 1.  

Tabela 1- Especificação do activímetro 

Fabricante Modelo Número de série 

Capintec CRC-25-R 251200 

 

 

 

3.3.2. Calibração e rastreabilidade do activímetro 

 O medidor de atividade foi rastreado através da intercomparação com o medidor 

de atividade do Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI) 

designado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 

  Primeiramente foi fracionada uma atividade de 
99m

Tc e o frasco que a conteve 

foi medido antes e depois, para assim determinar a atividade específica (MBq/g) do 

material medido pelo activímetro do Hospital Universitário (HU). Posteriormente, o 

mesmo frasco foi pesado e medido no LNMRI. Com a devida correção de decaimento, 

foi possível determinar um fator de correção a ser aplicado nas medidas realizadas no 

activímetro do HU.  
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3.4. Imagem Cintilográfica 

3.4.1. Especificação do equipamento de imagem SPECT 

 A gama-câmara (Genie Acq Version 4.5 Direction 2412348-100 Revision 4, GE 

Medical Systems) é composta por cristal de NaI(Tl) (Iodeto de Sódio dopado com Tálio) 

de dimensões de 402 mm X 558 mm,  campo de visão de 370 mm X 520 mm, e de 48 

fotomultiplicadoras (Nuclear Medicine-Millenium MG Operator's Reference Manual, 

2007). 

 Para esse trabalho foram utilizadas duas gama-câmaras para facilitar a obtenção 

das imagens nos tempos pré-determinados. Estas possuem as mesmas especificações e 

foram disponibilizadas pelo setor de Medicina Nuclear do HUCFF (Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho) da UFRJ, Figura 11, e aqui serão identificadas 

como Equipamento 1 e Equipamento 2. 

 

Figura 11- Gama-câmara do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho da UFRJ 
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3.4.2. Controle de qualidade 

3.4.4.1.  Uniformidade 

 O teste de Uniformidade foi realizado a partir da aquisição de um flood com área 

ativa de 620 mm X 420 mm contendo 740 MBq (20 mCi) de 
57

Co, calibrado em 

01/10/2011, durante 10 minutos. 

 A avaliação foi feita visualmente e a partir do pârametro de CFOV Integral. 

 

3.4.4.2.  Resolução espacial e Linearidade 

Em uma seringa foram fracionados, aproximadamente, 18,5 MBq (0,5 mCi) de 

99m
Tc. Os colimadores foram retirados e o simulador de barras (Figura 12) foi 

posicionado acima dos detectores e, mais acima deste, a fonte de 
99m

Tc utilizando-se um 

suporte próprio do equipamento de forma a se obter um campo de radiação uniforme.  

O simulador possui quatro quadrantes contendo barras de chumbo (B) com 

espessuras de 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm e 3,5 mm. 

 

 

Figura 12- Simulador de barras de acradrantes contendo barras de chumbo (B) com 

espessuras de respectivamente, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm e 3,5 mm 

Barras de 

chumbo (B) 
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Foi adquirida uma imagem da fonte até atingir 1.000.000 contagens, sendo a 

resolução espacial determinada a partir da Equação 14:  

 

𝑭 = 𝟏, 𝟕𝟓 𝑩                                                                                                       Equação 

14 

 

onde B é a largura das barras do simulador de visualização precisa (IAEA, 1991).   

 

3.4.4.3.  Sensibilidade 

Em uma seringa foram fracionados 37 MBq (1mCi) de 
99m

Tc e colocado em um 

simulador cilíndrico. Este simulador foi posicionado acima de cada detector e foi 

adquirida uma imagem planar a fim de acumular 10.000 contagens (IAEA, 1992).    

 

Figura 13- Teste de sensibilidade 

 

Simulador 

Detector LEHR 
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A partir da contagem acumulada, do tempo de aquisição de imagem e da 

atividade, foi determinada a sensibilidade de cada detector, expressa em taxa de 

contagens/MBq. 

3.4.4.4.  Resolução Energética  

Com a mesma fonte do teste de controle de qualidade da sensibilidade é possível 

determinar a resolução energética que será calculada e fornecida pelo computador de 

aquisição. 

 

3.4.4.5.  Centro de rotação 

 Objetivando verificar a integridade da movimentação do gantry durante a 

aquisição tomográfica, para a realização do teste foi necessária uma fonte pontual de 

37 MBq (1 mCi) de 
99m

Tc posicionada na mesa e centralizada no FOV (Field of view, 

ou campo de visão). Com a mesa posicionada a 800 mm do chão e a distância entre os 

detectores de 230 mm, a aquisição foi iniciada de acordo com o protocolo de teste do 

próprio equipamento (Nuclear Medicine-Millenium MG Operator's Reference, 2007).  

 Os detectores realizaram uma volta completa (360º) em torno da fonte, 

fornecendo os parâmetros: COR, X COR Variation, Y Variation e Mean Y Position. 

 

3.4.4.6.  Correção de Atenuação  

Para a preparação da fonte de teste de correção de atenuação, foi fracionada uma 

uma atividade de 37 MBq (1mCi), atividade média que é normalmente injetada no 

animal, no interior de um cilindro de volume de 48 mL.  

 O objetivo dessa metodologia é adquirir uma imagem de transmissão, ou seja, 

imagem de um animal sem ter sido administrado com o radiofármaco com a fonte 

abaixo dele (Figura 14). Dessa forma, devido aos diferentes coeficientes de atenuação 

dos órgãos dos animais, espera-se obter uma imagem sombreada do animal.  
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Figura 14- Realização da imagem de transmissão para corrigir a atenuação, com o 

animal acima da maca e a fonte em um cilindro abaixo 

 

3.5. Aquisição de dados 

Após 15 e 16 dias da indução tumoral, os camundongos que participaram do 

estudo foram anestesiados com xilazina (15mg/kg) e cetamina (80mg/kg) por via 

intraperitoneal. Após a anestesia, estes foram identificados e pesados. Na Figura 15 

pode-se observar os animais anestesiados, imobilizados e identificados.  

 

Figura 15- Camundongos anestesiados e identificados 

 

 

Animal 

Fonte 
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 Posteriormente à identificação e pesagem, o radiofármaco 
99m

Tc–Ixolaris foi 

fracionado e administrado de forma intravenosa. A atividade que foi administrada no 

camundongo e o horário de administração foi registrada, além do resíduo que 

permaneceu na seringa. Após 30 minutos, a obtenção das imagens cintilográficas foi 

iniciada. Essas informações foram registradas conforme apresentado no Anexo II. 

 

3.5.1 Aquisição das imagens dos camundongos 

 Para a realização das imagens, após serem anestesiados e injetados com o 

radiofármaco Ixolaris -
 99m

Tc, os animais foram imobilizados a fim de garantir que não 

se mexeriam durante as aquisições (Figura 16).  

 Para que seja possível a construção do modelo biocinético, o ideal seria que as 

imagens fossem adquiridas em intervalos de tempo após a administração do 

radiofármaco de 1/3, 2/3, 3/2, 3 e 5 do valor da meia-vida efetiva estimada do 

radiofármaco (McParland, 2010). Como o radiofármaco Ixolaris-
99m

Tc é objeto de 

estudo, ainda não é conhecida a meia vida biológica nos camundongos. Fazendo a 

estimativa a partir da meia vida física do 
99m

Tc de 6 horas, a última imagem deveria ser 

realizada em até 30 horas, porém sabemos que esse intervalo deve ser menor devido à 

eliminação biológica. Em estudos anteriores (Barboza et al., 2013) foi constatado que 

em imagens de 24 horas havia poucos indícios de radiofármaco presente no animal. 

Essa constatação determinou a realização da última imagem em 24 h após a 

administração e as outras aquisições foram distribuídas ao longo do primeiro dia.  

Portanto, esperava-se conseguir realizar as imagens em intervalos de tempo de 

aproximadamente 30 minutos, 2 horas, 4 horas, 6 horas e 24 horas. 

Cada imagem na modalidade SPECT foi realizada durante o tempo de 20 

minutos, com 32 cortes transversais, sendo cada corte com menos de 1 minuto de 

aquisição. A matriz de aquisição utilizada foi de 128 x 128, com zoom de 4,00. Os 

detectores foram aproximados a uma distância de 285 mm e a mesa a uma distância 

longitudinal de 37 mm e vertical de 749 mm. 
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Figura 16- Camundongo posicionado e imobilizado para a aquisição da imagem 

 

3.5.2. Reconstrução das imagens 

As imagens adquiridas foram reconstruídas no próprio computador de 

processamento com o método de reconstrução iterativa OSEM/MLEM com 6 iterações 

por processamento e máximo de 10 imagens por grupo. Posteriormente, foi aplicado o 

filtro Butterworth com 0,5 de frequência de corte. 

3.6. Quantificação de dados 

 Primeiramente, as imagens foram processadas na própria estação de trabalho dos 

equipamentos. Para facilitar a identificação dos órgãos captantes foi fusionada a 

imagem SPECT com uma imagem de CT realizada pelo equipamento GE Discovery
TM 

PET/CT 600 series, localizado no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ. 

Lembrando que as realizações dessas imagens ocorreram em equipamentos distintos, 

espera-se degradação na qualidade da imagem ao fusioná-las.  
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 Para a seleção das regiões de interesse, foi utilizado o software OsiriX®, 

programa especializado em imagens médicas. Por esse software, regiões de interesse 

foram selecionadas para fornecer as seguintes informações: o número de contagens 

médias e máximas, ou seja, interações da radiação com o detector; incerteza associada 

ao número de contagens; e a área delimitada.  

Para a quantificação foi utilizado o número de contagens médias, uma vez que a 

grandeza final a ser estimada é a dose absorvida no órgão, definida como a energia 

média (e não máxima) depositada em um tecido. 

 A partir dos valores de contagens, foram obtidos os valores de atividade em cada 

intervalo de tempo através dos valores de sensibilidade. Dessas informações foi possível 

obter as atividades acumuladas, posteriormente corrigidas pelos fatores mássicos e 

metabólicos da relação entre animal e seres humanos. As atividades acumuladas 

corrigidas, multiplicadas pelos fatores S fornecidos pelos softwares MIRDOSE e 

OLINDA, forneceram os resultados de doses absorvidas.  

 Por fim, as realizações dos cálculos de doses efetivas foram obtidas a partir dos 

dados de dose absorvida e fatores de peso de radiação (wR) e de tecido (wT), fornecidos 

pela ICRP 103 (2007).  

3.7. Análise de incertezas  

 As incertezas foram estimadas a partir dos detalhes experimentais.  

A incerteza associada ao activímetro foi determinada a partir de rastreabilidade e 

intercomparação com o medidor de atividade do Laboratório Nacional de Metrologia 

das Radiações Ionizantes (LNMRI) designado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 

A incerteza associada à balança foi determinada durante a medição dos 

camundongos. Por ser uma balança digital de alta precisão, a variação durante as 

medições foram de 0,0001 o que fornece uma incerteza de 0,01 % 
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Por último, a incerteza associada à acuidade visual durante a delimitação das 

ROI foi determinada durante as quantificações. Ao realizar 10 ROI diferentes da mesma 

região, foi possível notar uma variação de 10 % entre as contagens.  

Logo, ao final dos resultados, foi atribuída à dose absorvida uma incerteza de 

11 %, uma vez que as outras incertezas consideradas são insignificantes quando 

comparadas à incerteza associada à acuidade visual. 

 

Tabela 2- Incertezas associadas ao experimento 

Incertezas 

Associada ao 

activímetro (%) 

Associada a balança 

(%) 

Associada a 

acuidade visual (%) 

TOTAL 4,5 0,01 10,0 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Modelo Animal  

Após a indução intravenosa da linhagem celular de melanoma murino B16-F10, 

os 3 camundongos machos e adultos da linhagem C57BL6 receberam o radiofármaco 

Ixolaris-
99m

Tc de forma intravenosa após um período de desenvolvimento tumoral de 15 

a 16 dias. O tempo de vida dos animais após a indução foi de aproximadamente 21 dias. 

4.2. O Radiofármaco 
99m

Tc- Ixolaris  

4.2.1. Pureza Radioquímica 

A quantidade de 
99

Mo presente é expressa através da razão 
99

Mo/
99m

Tc  

[Ci/mCi]. As quantidades de 
99

Mo e 
99m

Tc presentes no eluato utilizado na marcação 

da molécula Ixolaris são descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Resultado do teste de pureza radioquímica 

 

Radiação de 

fundo (Ci) 

99
Mo 

Leitura (Ci) 

99m
Tc 

Leitura (Ci) 

99
Mo/

99m
Tc 

(Ci/mCi) 

Concentração 

de 
99m

Tc da 

eluição 

(mCi/ml) 

2,57 1,66 545 0,001 90,9 

 

Os limites das Farmacopéias Européia e Americana são respectivamente, 0,1 % 

e 0,15 %, logo a pureza radioquímica do eluato utilizado apresentou-se como de 0,1 %, 

valor adequado em comparação às referências. Concluindo-se que a quantidade de 
99

Mo 

presente no eluato não comprometeu nosso experimento. 
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4.2.2. Pureza Radioquímica  

 Através da cromatografia podemos obter a eficiência de marcação. Foi utilizada 

a acetona como fase móvel e o papel Whatman N°1 como fase estacionária. O 
99m

Tc 

livre ascende e fica 99 % concentrado no topo e 1 % na origem. 

 Após a realização da técnica de marcação direta utilizando o cloreto estanoso 

como agente redutor, o resultado da cromatografia se inverte, confirmando que a técnica 

de marcação foi realizada com sucesso. Assim, a eficácia de marcação de Ixolaris obtida 

foi de 99 %, sendo estável por até 24 h, tanto em plasma de camundongos quanto de 

humanos. 

O pH dessa solução foi de 7,0, ou seja, pH neutro. O pH ideal do sangue é na 

faixa de 7,36 a 7,4. Se for administrada ao paciente uma solução demasiadamente ácida 

ou básica pode causar coma e convulsão, respectivamente. Portanto, o pH igual a 7 do 

Ixolaris-
99m

Tc é o ideal a ser administrado ao paciente.  

 4.3. Calibração do activímetro e rastreabilidade 

 Uma mesma fonte de 
99

Tc foi medida nos activímetros do HU e do LNMRI e 

esses valores foram comparados. A partir dessa intercomparação entre os activímetros e 

de acordo com a Tabela 4, os dados medidos no activímetro do HU devem ser 

diminuídos em 4,5 % e esse valor pode ser usado como a incerteza associada à medição 

de atividade.  

 

Tabela 4- Resultado da intercomparação entre os activímetros do LNMRI e do HU. 

Equipamento 
Atividade 

(Ci/g) 

Incerteza 

padrão 

(%) 

Desvio relativo em relação ao 

valor da câmara de ionização 

padrão LNMRI (%) 

Activímetro HU 225,0 - -4,5 

Activímetro LNMRI 238,0 2,3 1,0 

Câmara de ionização 235,6 1,1 0,0 
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LNMRI 

4.4. Controle de qualidade das gama-câmaras 

4.4.1. Uniformidade 

 A partir da inspeção visual da Figura 17, conclui-se que as imagens fornecidas 

pelas gama-câmaras estão uniformes. Significa que podemos considerar uma alta 

captação ou uma baixa captação como informação adquirida do camundongo e não uma 

não uniformidade oriunda de mau funcionamento do equipamento.  

 Os resultados da avaliação do CFOV (Center Field of View) Integral, ou seja, a 

diferença percentual entre o ponto de máxima e de mínima contagem entre o centro do 

campo de visão dos detectores e todo o campo de visão, realizada pelo próprio sistema 

de processamento dos equipamentos foram de 4,24 % e 3,77 % dos detectores 1 e 2 do 

equipamento 1; e 5,00 % e 3,59 % dos detectores 1 e 2 do equipamento 2. O limite de 

aceitação dado pelo fabricante é de 7,5 % (Nuclear Medicine-Millenium MG Operator's 

Reference Manual, 2007). Logo, além da análise visual da Figura 17, mas também a 

partir da análise quantitativa, pode-se concluir que não há não uniformidades das 

imagens adquiridas pelos equipamentos 1 e 2. 
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Figura 17-  Imagem resultante do teste de Uniformidade 

 

 

4.4.2. Resolução espacial e Linearidade 

 Foi utilizado o simulador de barras pertencente ao hospital e realizada aquisição 

de uma fonte pontual de aproximadamente 11,1 MBq (300Ci) até acumular 1.000.000 

de contagens em cada detector. A partir da inspeção visual das imagens obtidas do 

simulador de barras. Na Figura 18 percebe-se o alto grau de linearidade na imagem de 

um objeto.  

 É possível identificar com nitidez o quadrante de largura de 3 mm. Dessa forma, 

a resolução espacial de uma fonte pontual é de 5,25 mm.   

 

Figura 18- Resultado do teste de Resolução Espacial e Linearidade, (A) detector 1, (B) 

detector 2 

 

4.4.3. Sensibilidade 

 A sensibilidade é o fator que permite correlacionar a atividade injetada com a 

contagem fornecida por cada detector. O acúmulo de 10.000
 
contagens de uma fonte de 

39,96 MBq (1,08 mCi) foi realizado entre 2 s e 3 s, fornecendo os valores de 

sensibilidade apresentados na Tabela 5. 

A B 
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Tabela 5- Sensibilidade das gama-câmaras 

 
Detector 1 

(Contagens/MBq.s) 

Detector 2 

(Contagens/MBq.s) 

Equipamento 1 500,5 500,5 

Equipamento 2 750,7 750,7 

 

 

4.4.4. Centro de rotação 

A partir de uma fonte pontual de 37 MBq (1 mCi) de 
99m

Tc, o teste realizado 

forneceu os resultados descritos na Tabela 6. Podemos afirmar que a rotação do gantry 

no momento das aquisições tomográficas de ambos os equipamentos estão aptos, pois o 

limite de aceite é de 4 mm para as variações nos eixos X e Y, representados por X COR 

Variation e Y Variation.  

Tabela 6- Teste de centro de rotação em milímetros 

 
Detector COR

1 
X COR 

Variation
2
 

Mean Y 

Position
3
 

Y  

Variation
4
 

Equipamento 1 

1 0,47 0,69 302,51 1,77 

2 1,12 0,49 301,47 1,94 

Equipamento 2 

1 0,38 0,44 271,00 1,84 

2 2,37 0,66 271,91 2,48 

1
COR é o valor de correção do centro de rotação usado nas reconstruções tomográficas. 

2
X COR Variation é a diferença entre as amplitudes máximas e mínimas na curva de variação no eixo X. 

3
Y Variation é a diferença entre as amplitudes máximas e mínimas na curva de variação no eixo Y. 
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4
Mean Y Position é e a posição no eixo Y da fonte pontual posicionada pelo operador para a realização do 

teste. 

 

4.4.5. Correção de Atenuação 

 A partir de uma aquisição de transmissão através do camundongo utilizando 

uma fonte cilíndrica de 
99m

Tc contendo 37 MBq (1 mCi) esperava-se uma imagem da 

sombra do camundongo, que nada mais seria do que a atenuação do seu corpo e órgãos. 

Porém, além de observar que a Figura 19 é uniforme, o histograma da ROI linear 

traçada na imagem também demonstra a uniformidade da imagem, o que nos leva a 

concluir que a atenuação provocada pelos órgãos dos camundongos é desprezível. Dessa 

forma, neste trabalho não foi realizada a correção de atenuação nas imagens 

cintilográficas adquiridas por subtração de imagens. Apenas foi considerada a atenuação 

constante através do protocolo de aquisição clínico da gama-câmara (Stabin, 2008). 

 

 

Figura 19- Imagem de transmissão do camundongo realizada com uma fonte cilíndrica 

de 
99m

Tc, onde pode-se observar que não há formação de imagem de transmissão pelo 

corpo do camundongo 
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4.5. Dosimetria do Ixolaris-
99m

Tc administrado em camundongos machos e 

adultos da linhagem C57BL6 induzidos com a linhagem celular de melanoma 

murino B16-F10 

4.5.1. Atividades administradas no modelo animal  

Os animais foram anestesiados e pesados e a administração do radiofármaco foi 

realizada.  Os valores encontrados são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7- Massa dos animais e atividades administradas 

Animal Massa (g) 

Atividade Administrada 

(MBq) [mCi] 

1- CONTROLE  29,47 23,14 [0,63] 

2- INDUZIDO  28,60 25,12 [0,68] 

3- INDUZIDO 27,65 26,29 [0,71] 

 

 Ixolaris-
99m

Tc foi administrado nos animais com atividades entre 23,14 e 

26,29 MBq, valores em acordo com os utilizados no desenvolvimento da marcação da 

molécula realizado por Barboza et al. (2013). A administração de uma atividade muito 

inferior comprometeria a eficácia do diagnóstico, pois não haveria a captação ideal nos 

órgãos de interesse, prejudicando a dosimetria. A administração com uma atividade 

muito superior poderia acarretar uma superdosagem desnecessária.  

 

4.5.2. Imagem Cintilográfica 

 As imagens cintilográficas foram adquiridas após a administração do 

radiofármaco Ixolaris-
99m

Tc, conforme os intervalos de tempo descritos na Tabela 9. O 

ideal seria que as aquisições ocorressem em 1/3, 2/3, 3/2, 3 e 5 do valor da meia-vida 
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efetiva estimada do radiofármaco. A estimativa foi de intervalos de tempo de 30 

minutos, 2 horas, 4 horas, 6 horas e 24 horas após a administração do radiofármaco, 

porém devido à disponibilidade dos equipamentos, quantidade de animais e tempo de 

aquisição de cada imagem, estas foram adquiridas de acordo com a Tabela 8 a seguir.  

 

Tabela 8- Intervalo de tempo (h) após a administração do radiofármaco para as 

aquisições das imagens cintilográficas  

Imagem 

Intervalo de tempo após a administração do radiofármaco (h) 

1 – CONTROLE 2 - INDUZIDO 3 - INDUZIDO 

 1 1,58 0,68 0,55 

 2 3,45 1,85 1,60 

3 4,40 2,70 2,61 

 4 5,63 3,70 3,50 

5 24,26 24,71 23,63 

 

Três animais foram estudados: dois animais induzidos para desenvolver o 

melanoma e um animal controle, ou seja, saudável, afim de comparar quais foram os 

órgãos captantes entre os três casos. Para cada animal foram adquiridas cinco imagens, 

e analisadas as captações em diferentes órgãos.   

Através da análise da Figura 20 pode-se observar que as captações do animal 1 - 

CONTROLE foram no fígado e bexiga. Assim, conclui-se com essa imagem e com 

estudos anteriores realizados por Barboza et. al. (2013) que as captações nesses órgãos 

são de animais não doentes e que qualquer outro órgão nos animais induzidos que 

apresentar captação os caracteriza como alterados.  

 Vale salientar as intensidades dos órgãos no decorrer do tempo. No animal 1- 

CONTROLE, a captação na bexiga na Imagem 2 é maior que na Imagem 1, o que 

significa que entre os intervalos de tempo respectivos à Imagem 1 e Imagem 3 houve a 
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máxima captação e, antes disso, foi considerado como momento inicial de captação.  A 

partir a Imagem 3 podemos notar a subsequente diminuição de captação no fígado. A 

partir das Imagens 4 e 5, observa-se a excreção biológica associada ao decaimento 

físico.  

 

 

Figura 20- Imagens cintilográficas do animal 1 – CONTROLE nos tempos de 1,58 h, 

4,40 h, 5,63 h e 24,26 h após a administração do rafiofármaco  

 

Nas imagens do animal 2 – INDUZIDO, Figura 21, pode-se observar a captação 

no fígado, pulmão e bexiga. Nas Imagens 1, 2, 3 e 4, nota-se a progressiva diminuição 

da intensidade de radiação nos órgãos captantes, fígado e pulmão, indicativo de 

decaimento físico. Na Imagem 5, além da captação no fígado e pulmão, observamos a 

captação na bexiga, indicativo de excreção urinária.  
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Figura 21- Imagens cintilográficas do animal 2 - INDUZIDO nos tempos de 0,68 h, 

1,85 h, 2,70 h, 3,70 h e 24,71 h após a administração do radiofármaco 

 

 Por último, o animal 3 – INDUZIDO apresentou captação no pulmão e fígado 

em todas as imagens, e captação na bexiga a partir da Imagem 3 (Figura 22). Pode-se 

notar a progressiva diminuição de captação no pulmão e fígado concomitantemente 

com o aparecimento da bexiga, demonstrando novamente a eliminação biológica junto 

ao decaimento físico.  

 

Figura 22- Imagens cintilográficas do animal 3 – INDUZIDO nos tempos 0,55 h, 1,60 

h, 2,61 h, 3,50 h e 23,63 h após a administração do radiofármaco 
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 A partir das imagens cintilográficas foi possível fazer uma análise qualitativa da 

biodistribuição do radiofármaco Ixolaris -
 99m

Tc administrado em camundongos. Foi 

possível distinguir a biodistribuição entre o animal sadio e os animais doentes. Foi 

observada que a captação do Ixolaris-
99m

Tc em animais sadios ocorreu no fígado e 

bexiga, enquanto que em animais com melanoma, foi no fígado, bexiga e pulmão (via 

metastática). 

 

4.5.3. Quantificação das imagens cintilográficas 

 

 Conforme exemplificado na Figura 5 (página 18), as regiões de interesse (ROI) 

foram selecionadas utilizando o software OsiriX®, programa especializado em imagens 

médicas. A partir dos valores de contagens, foram obtidos os valores de atividade em 

cada intervalo de tempo através dos valores de sensibilidade, corrigidos pelos fatores de 

correção obtidos pelo rastreamento do medidor de atividade. Dessas informações foram 

construídas curvas de “atividade x tempo” para cada órgão, para cada animal. As barras 

de erros apresentadas nas Figuras 23 a 31, foram propagadas a partir dos desvios 

padrões fornecidos pelo software OsiriX® ao delinear cada ROI. 

 Para a curva de “atividade x tempo” do animal 1 – CONTROLE pode-se 

observar que para o fígado a curva segue o padrão teórico, associando 

concomitantemente a eliminação biológica e o decaimento físico (Figura 23). Essa 

curva foi integrada a fim de se obter a atividade acumulada.  
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Figura 23- Curva de atividade x tempo do fígado do animal 1- CONTROLE 

 

 A curva de atividade x tempo da bexiga do animal 1- CONTROLE demonstra o 

momento de captação máxima no segundo ponto da curva (Figura 24). Posteriormente, 

espera-se o decaimento físico e biológico teórico. 

 

 

Figura 24- Curva de atividade x tempo da bexiga do animal 1- CONTROLE 
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 Na figura 25, podem-se observar as captações nos órgãos alvo do radiofármaco 

Ixolaris -
 99m

Tc, salientando que a captação do fígado é aproximadamente 1,6 vezes 

maior que a captação da eliminação pela bexiga. 

 

Figura 25- Curva de "atividade x tempo" dos órgãos captantes (fígado e bexiga) do 

animal 1- CONTROLE  

 

 A curva de atividade x tempo do fígado do animal 2- INDUZIDO (Figura 26) e 

do pulmão (Figura 27) demostram semelhança com a curva teórica de decaimento 

física.  
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Figura 26- Curva de atividade x tempo do fígado do animal 2- INDUZIDO 

 

 

Figura 27- Curva de atividade x tempo do pulmão do animal 2- INDUZIDO 

 

 Na Figura 28, pode-se observar as captações dos órgãos alvo do radiofármaco 

Ixolaris -
 99m

Tc, salientando que a captação do fígado é aproximadamente 2,9 vezes 

maior que a captação do pulmão. 
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Figura 28- Curva de atividade x tempo dos órgãos captantes (fígado, pulmão e bexiga) 

do animal 2- INDUZIDO 

 Para a curva de atividade x tempo do animal 3 - INDUZIDO pode-se observar 

que, para o fígado, a curva segue o padrão teórico, associando concomitantemente a 

eliminação biológica e o decaimento físico (Figura 29). Essa curva foi integrada a fim 

de obter a atividade acumulada. 

 

Figura 29- Curva de atividade x tempo, do fígado do animal 3- INDUZIDO 

 

 A curva de atividade x tempo do pulmão do animal 3- INDUZIDO demonstra o 

momento de captação máxima entre o primeiro e o terceiro ponto da curva (Figura 30); 

posteriormente observa-se o decaimento físico e biológico teórico. 
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Figura 30- Curva de atividade x tempo do pulmão do animal 3 - INDUZIDO 

  

 No gráfico da Figura 31, podem ser observadas as captações nos órgãos alvo do 

radiofármaco Ixolaris -
 99m

Tc, salientando que a captação do fígado é aproximadamente 

3,8 vezes maior que a captação do pulmão e 1,4 vezes maior que a eliminação pela 

bexiga. 

 

Figura 31- Curva de atividade x tempo dos  órgãos captantes (fígado, pulmão e bexiga) 

do animal 3 - INDUZIDO  
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Os valores observados nas curvas de atividade x tempo são comparáveis com 

resultados obitidos em estudos de dosimetria por imagem, como realizados em outros 

estudos (Pardeep Kumar et. al., 2012; Elvas et.al., 2105). 

Os fatores mássicos e metabólicos uitlizados para corrigir as diferenças 

anatômicas e metabólicas entre os animais e os humanos foram calculados e são 

apresentados na Tabela 9. Devido à ausência de referência de massa padrão para 

camundongos, foi utilizada a média das massas dos órgãos de todos os animais 

estudados, os que foram e os que não foram incluídos nesse trabalho, a fim de estimar 

as massas médias de referência (Anexo III). 

 

Tabela 9- Massas padrão dos humanos e animais (camundongos)  

Órgão 

Massa Padrão (g) 

Humano
b
 Camundongo 

Corpo Inteiro 73000 30,00 

Fígado 1800 1,45 

Pulmão 1200 0,32 

Bexiga 200 0,05 

  b
(ICRP 89, 2002) 

  O fator metabólico obtido a ser utilizado nos cálculos dosimétricos de 

humanos foi de 7,02. O fator mássico de cada órgão estudado a ser utilizado é igual a 

0,51 para fígado, 1,51 para o pulmão e 1,64 para a bexiga.  

 Dessa forma, o fator de correção mássico e metabólico é de 3,58 para o fígado, 

10,60 para o pulmão e 11,51 para a bexiga. 
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 Os resultados das atividades acumuladas (Ã), atividades acumuladas corrigidas 

(Ãcorrigida) e os tempos de residência (τ), para cada órgão humano estimado a partir de 

cada animal são ilustrados nas Tabelas 10, 11 e 12, respectivamente. 

 

Tabela 10- Atividades acumuladas (Ã), atividades acumuladas corrigidas (Ãcorrigida) e os 

tempos de residência (τ) para cada órgão humano estimados a partir do animal 1 - 

CONTROLE 

 Fígado Bexiga 

Ã (MBq.h) 198,91 32,81 

Ãcorrigida (MBq.h) 712,09 377,64 

τ (MBq.h/MBq) 30,77 16,31 

 

Tabela 11- Atividades acumuladas (Ã), atividades acumuladas corrigidas (Ãcorrigida) e 

os tempos de residência (τ) para cada órgão humano estimados a partir do animal 2- 

INDUZIDO 

 Fígado Pulmão Bexiga 

Ã (MBq) 164,28 59,60 0,32 

Ãcorrigida (MBq) 588,12 631,76 3,68 

τ (MBq.h/MBq) 23,41 25,15 0,15 

 

 

Tabela 12- Atividades acumuladas (Ã), atividades acumuladas corrigidas (Ãcorrigida) e 

os tempos de residência (τ) para cada órgão humano estimados a partir do animal 3- 

INDUZIDO 

 Fígado Pulmão Bexiga 

Ã (MBq) 164,86 50,36 102,99 
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Ãcorrigida (MBq) 590,19 533,82 1185,41 

τ (MBq.h/MBq) 22,45 20,30 45,08 

 

 Ao analisarmos os tempos de residência, podemos observar que os órgãos que 

tiveram maior número total de desintegrações para um dado tempo de integração por 

unidade de atividade administrada inicialmente foram o fígado e o pulmão, em ordem 

crescente e, por vezes, a bexiga. 

 As diferenças observadas nas Tabelas 11 e 12, entre os valores de atividade 

acumulada, atividade acumulada corrigida e o tempo de residência para a bexiga se 

devem ao fato da imagem ser adquirida em tempos distintos, onde a excreção urinária 

ocorreu ou não, ocorrência sem possibilidade de controle durante o experimento. 

 As doses absorvidas foram calculadas pelos métodos  MIRD Pamphlet 11 e 

OLINDA EXM, de forma a comparar os resultados obtidos confome usados em outros 

estudos (Karen Lam et. al., 2014; Elvas, et.al., 2015). A partir dos fatores S, as doses 

absorvidas nos órgãos alvo devido aos órgãos fontes (fígado, pulmão e bexiga) para 

humanos foram calculadas e são apresentadas na Tabela 13, a seguir. 

 

Tabela 13- Doses absorvidas nos órgãos alvo devido aos órgãos fontes (fígado, pulmão 

e bexiga) para humanos utilizando os fatores S das referências MIRDOSE e OLINDA 

Órgãos alvo 

Dose absorvida (mGy) 

MIRD OLINDA 

Baço 0,61 ± 0,07 0,52 ± 0,06 

Células osteogênicas - 0,84 ± 0,09 

Cérebro - 0,02 ± 0,00 

Fígado 7,75 ± 0,85 7,14 ± 0,78 

Intestino delgado 0,77 ± 0,08 0,75 ± 0,08 
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Órgãos alvo 

Dose absorvida (mGy) 

MIRD OLINDA 

Mama - 0,64 ± 0,07 

Medula vermelha 0,91 ± 0,10 0,58 ± 0,06 

Músculo - 0,63 ± 0,07 

Ovário 1,26 ± 0,14 1,25 ± 0,14 

Pâncreas 1,12 ± 0,12 1,21 ± 0,13 

Parede da Bexiga 25,74 ± 2,83 23,57 ± 2,59 

Parede da Vesícula biliar - 2,08 ± 0,23 

Parede do coração - 1,42 ± 0,16 

Parede do Estômago 0,63 ± 0,07 0,61 ± 0,07 

Parede do Intestino grosso 

inferior 
1,24 ± 0,14 1,27 ± 0,14 

Parede do Intestino grosso 

superior 
0,79 ± 0,09 0,78 ± 0,08 

Pele 0,25 ± 0,03 0,24 ± 0,03 

Pulmão 8,59 ± 0,94 7,94 ± 0,87 

Rins 0,80 ± 0,09 0,80 ± 0,09 

Suprarrenais 1,17 ± 0,13 1,43 ± 0,16 

Superfície óssea 0,56 ± 0,06 - 

Testículos 0,77 ± 0,08 0,80 ± 0,09 
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Órgãos alvo 

Dose absorvida (mGy) 

MIRD OLINDA 

Timo - 0,73 ± 0,08 

Tireoide 0,17 ± 0,02 0,20 ± 0,02 

Útero 2,65 ± 0,29 2,73 ± 0,30 

 

 Os resultados encontrados com os dois métodos são bastante semelhantes para 

todos os órgãos, sendo que alguns fatores S são definidos para órgãos muitas vezes 

complementares, em cada metodologia. Dessa forma, o uso de ambos forneceu um 

maior número de órgãos estudados.  

 Como a comparação entre exames distintos e até em algumas estimativas de 

risco, são realizadas pelos valores de dose efectiva, para este cálculo foram utilizados o 

fator de peso da radiação (wR) da radiação gama (valor 1,0)  correspondente ao fóton e 

os fatores de peso de tecido (wT), ambos apresentados na ICRP 103 (2007).  

 De acordo com as doses absorvidas calculadas a partir dos fatores S fornecidos 

pelo MIRDOSE, a dose efetiva no corpo humano é de (4,07 ± 0,45) mSv. 

 De acordo com as doses absorvidas calculadas a partir dos fatores S fornecidos 

pelo OLINDA, a dose efetiva no corpo humano é de (4,49 ± 0,49) mSv. 

 Sabe-se que para exposições médicas não há limiar de dose. Porém níveis de 

referência, ou seja, níveis orientativos são utilizados na imagiologia médica para indicar 

se, em condições de rotina, a dose para o paciente ou a quantidade de radiofármacos 

administrados em um exame específico é anormalmente alta ou muito baixa para o 

procedimento. 

 Para o caso do Ixolaris-
99m

Tc, radiofármaco em desenvolvimento, essas doses 

efetivas foram comparadas às doses normalmente utilizadas para exames de rotina 

utilizando o mesmo radionuclídeo 
99m

Tc. São apresentados na Tabela 14 os valores de 

doses efetivas para alguns desses exames. 
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Tabela 14- Doses efetivas de exames de diagnóstico com radiofármacos (IAEA, 1996) 

Exame Radiofármaco 
Nível de 

Referência (MBq) 

Dose Efetiva 

(mSv) 

Fluxo Cerebral HMPAO -
 99m

Tc  500 5,5 

Varredura Óssea Fosfato -
 99m

Tc 600 4,8 

Miocárdio Isonitrilas -
 99m

Tc   600 4,2 

Varredura Óssea MDP -
 99m

Tc  500 3,6 

Varredura Cerebral Pertecnetato -
 99m

Tc   500 2,7 

Imagem da Tireoide Pertecnetato -
 99m

Tc   200 2,6 

Rins DMSA -
 99m

Tc   160 2,5 

Rins DTPA -
 99m

Tc   350 2,2 

Perfusão pulmonar MAA -
 99m

Tc  100 1,2 

Ventilação pulmonar Aerossol -
 99m

Tc   80 0,6 

Fígado e baço Coloide -
 99m

Tc   80 0,6 

 

 

 Pôde-se observar que as doses efetivas dos exames convencionalmente 

realizados variam entre 0,6 mSv e 4,8 mSv. Logo, a dose efetiva estimada para exames 

de diagnóstico de melanoma, aproximadamente 4,3 mSv, encontra-se entre o intervalo 

das doses efetivas dos exames convencionalmente realizados com 
99m

Tc.  
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5. CONCLUSÃO 

   

 O estudo dosimétrico do radiofármaco Ixolaris-
99m

Tc em camundongos da 

linhagem C57BL6 induzidos com a célula de melanoma murino B16-F10 foi realizado a 

fim de determinar seu modelo biocinético. Foi utilizado o método de dosimetria por 

imagem e o método de translação de camundongos para humanos, considerando as 

diferenças mássicas e metabólicas entre as duas espécies, para a obtenção das doses 

absorvidas resultantes do uso do novo radiofármaco em diagnóstico de melanoma 

induzido e metástases em seres humanos. 

 Foi possível distinguir a captação entre animais sadios e animais portadores de 

melanoma induzido. A biodistribuição nos animais sadios foi comprovada no fígado, 

com tempo de residência de 30,77 MBq.h/MBq e na bexiga, com tempo de residência 

de 16,31 MBq.h /MBq. Para os animais com melanoma induzido, a biodistribuição foi 

comprovada no fígado (tempo de residência em média de 22,93 MBq.h /MBq), pulmão 

(tempo de residência em média de 22, 73 MBq.h / MBq) e bexiga (tempo de residência 

que variou entre 0,15 e 45,08 MBq.h / MBq). Com os tempos de residência nos órgãos 

humanos extrapolados a partir das informações adquiridas nos camundongos, podemos 

concluir que os órgãos que tiveram maior número total de desintegrações para um dado 

tempo de integração por unidade de atividade inicialmente administrada foram fígado e 

pulmão e, por vezes, a bexiga. Consequentemente, os órgãos que receberam maiores 

doses absorvidas foram os órgãos fonte fígado (7,45 ± 0,74 mGy), pulmão (8,26 ± 0,83 

mGy), bexiga (24,65 ± 2,46 mGy) e o órgão alvo, útero (2,69 ± 0,27 mGy). 

 Vale ressaltar a importância de considerar não só as diferenças mássicas entre os 

camundongos e humanos quanto as diferenças metabólicas, uma vez que isso acarreta 

um grande e real incremento na estimativa de dose. Não considerar as diferenças 

metabólicas é o mesmo que garantir que, apesar de ter tamanhos de órgãos e total 

corporal distintos, os camundongos e humanos possuem a mesma taxa metabólica, o 

que não é verdade. Neste trabalho, a partir dos dados do homem referência 

disponibilizados pela ICRP 89 (2002) e a partir dos dados dos camundongos calculados 

experimentalmente, foi utilizado o fator metabólico igual a 7,02, além dos fatores 

mássicos normalmente utilizados para esse tipo de cálculo. Foi utilizado o fator mássico 

igual a 0,51 para fígado, 1,51 para o pulmão e 1,64 para a bexiga, o que acarreta um 
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fator de correção mássico e metabólico de 3,58 para o fígado, 10,60 para o pulmão e 

11,51 para a bexiga. 

As doses absorvidas em órgãos radiosensíveis, como medula óssea e rins, 

respectivamente 0,91 ± 0,10 mGy e 1,17 ± 0,13 mGy, demonstram que o radiofármaco é 

seguro. 

Dessa forma, no caso de humanos com melanoma que forem administrados com 

Ixolaris-
 99m

Tc, estima-se a dose efetiva em torno de 4,3 ± 0,5 mSv, valor semelhante a 

outras técnicas de diagnóstico com o mesmo radionuclídeo, que variam entre 0,6 mSv e 

4,8 mSv. 

Pode-se concluir, portanto, que o início da Fase I, ou seja, Fase Clínica com 

testes em humanos é segura, já que tanto as doses absorvidas em órgãos críticos, quanto 

as doses efetivas observadas se apresentam dentro de valores hoje em uso. 
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ANEXO I – Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO II - Planilha de Aquisição 

 

Animal:   Observações: 

Massa do animal:     

Atividade administrada:     

Atividade remanescente     

Horário 

Imagem de transmissão:     

administração:     

Imagem 1:     

Imagem 2:     

Imagem 3:     

Imagem 4:     

Imagem 5:     

 

 

Animal:   Observações: 

Massa do animal:     

Atividade administrada:     

Atividade remanescente     

Horário 

Imagem de transmissão:     

administração:     

Imagem 1:     

Imagem 2:     

Imagem 3:     

Imagem 4:     

Imagem 5:     
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ANEXO III- DADOS EXPERIMENTAIS PARA A OBTENÇÃO DA MASSA 

PADRÃO DO CAMUNDONGO C57BL6 

 

 
Fígado (g) Pulmão (g) Bexiga (g) 

 

1,67 0,23 0,05 

 

1,12 0,41 0,05 

 

1,17 0,25 0,04 

 

1,17 0,25 0,04 

 

0,93 0,12 0,03 

 

2,11 0,27 0,06 

 

2,15 0,24 0,05 

 

2,01 0,30 0,05 

 

1,07 0,23 0,05 

 

1,44 0,23 0,04 

 

1,08 0,32 0,06 

 

1,49 0,23 0,03 

 

1,12 0,21 0,05 

 

1,92 0,28 0,05 

 

1,97 0,21 0,04 

 

0,98 0,18 0,04 

 

0,61 0,17 0,04 

 

1,96 0,38 0,07 

    Massa Padrão 1,45 0,32 0,05 

 


