
    
 
 
 

 

Avaliação do desempenho dos ativímetros dos Serviços 

de Medicina Nuclear no país no período de 16 anos 

  

B. C. de Toledoa; A. E. de Oliveiraa; A. Iwaharaa;  L. Tauhataa;  J. U. Delgadoa 

a Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, Instituto de Radioproteção e Dosimetria, 22780-160, 

Rio de Janeiro-RJ, Brasil 

bruce.de.toledo@gmail.com 

 

 

RESUMO 

As medições de atividade de radionuclídeos constituem uma rotina muito intensa nos Serviços de Medicina Nuclear 

(SMN) do País. Para garantir a qualidade destas medições o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) desenvolveu 

um programa de comparação de medição de atividade objetivando o aprimoramento destes serviços. A metodologia de 

avaliação foi o critério de exatidão da norma CNEN NN 3.05. O valor de referência foi estabelecido pelo Laboratório 

Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMR). Os resultados mostraram que 77% dos SMN alcançaram 

um desempenho dentro da faixa de aceitação. Enquanto, valores obtidos para a atividade nos ativímetros com detectores 

do tipo Geiger-Müller (GM), apresentam desempenho insuficiente, embasando a proibição destes calibradores. 

Palavras-chave: ativímetros, radionuclídeos, rastreabilidade. 

 

 

 

 

 



 Toledo, et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 2 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os Serviços de Medicina Nuclear (SMN) no Brasil têm como rotina o uso de ativímetros para 

medição da atividade dos radiofármacos utilizados em diagnóstico e/ou terapia [1]. Com o objetivo 

geral de analisar o desempenho das medições de atividade de radiofármacos nos SMN brasileiros, o 

LNMRI coordena e organiza programas de comparação de medição de atividade. A participação no 

programa é voluntária e aberta a todos os SMN do país. Especificamente, o programa foi realizado 

por laboratórios com rastreabilidade ao LNMRI denominados Laboratórios Regionais (Rio de 

Janeiro, Recife, Brasília e Porto Alegre). Assim, desde 1997 que estas comparações são realizadas 

no Brasil, abrangendo os principais SMN, com várias rodadas de intercomparação, envolvendo os 

radionuclídeos: 131I, 123I, 99mTc, 67Ga e 201Tl. Até 2013, foram realizadas 1538 medições. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As amostras utilizadas nestas comparações foram fornecidas por dois fornecedores brasileiros de 

radionuclídeos utilizados em medicina nuclear e por um dos SMN participante. 

O desempenho dos SMN na intercomparação foi analisado utilizando como parâmetro: a razão R 

que relaciona o resultado com o requisito de exatidão da norma CNEN NN 3.05 [2], que estabelece 

que o desvio máximo aceitável para a medição da atividade, utilizando os ativímetros, de 10% em 

relação ao valor de referência. 

A razão R foi calculada como: 

(𝑅 =  
X

𝑋𝑟𝑒𝑓
), 

 

onde X é a média do valor obtido em 3 medições no SMN e Xref é o resultado obtido no LNMRI; 

Para a determinação do valor de referência, as amostras foram medidas no LNMRI, em uma câmara 

de ionização Centronic IG12 do tipo poço rastreada pelos sistemas de calibração absoluta de 

radionuclídeos. Para comparar os resultados, as medidas das atividades nos SMN foram corrigidas 

para a data das medições no LNMRI. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A avaliação de desempenho mostrou que a maioria dos resultados obtidos está cumprindo a norma 

da CNEN-N-3.05, totalizando 77% de resultados”Conformes”. Para cada radionuclídeo avaliado o 

resultado foi semelhante, estando a maioria acima de 70% dos resultados “Conformes” ( 131I = 76%, 

201Tl = 79%, 67Ga = 76%, 99mTc = 81%), com exceção do 123I que obteve apenas 59% “Conforme”. 

A conformidade dos resultados vem crescendo ao longo dos anos, o que mostra que as comparações 

são importantes para o controle de qualidade das medições de atividade nos SMN e devem ter sua 

continuidade para que os resultados alcancem o mesmo nível dos valores da literatura internacional, 

que possuem percentuais acima de 90% para resultados dentro do intervalo com desvio de 10% de 

exatidão [3,4].  

Neste programa os calibradores de radionuclídeos dotados com detector GM representam 29% do 

total dos instrumentos utilizados. Usando o critério de exatidão nacional para avaliar o desempenho 

dos instrumentos com GM, notou-se que apenas 48% dos resultados estão em conformidade. Ao 

tempo que os ativímetros do tipo CI, que representam 71% do total dos instrumentos, alcançam até 

88% de resultados “Conformes”. Isso confirma os resultados de comparações anteriores, que 

mostram que o desempenho dos calibradores do tipo GM é inferior ao dos calibradores do tipo CI 

[1]. Embasando a proibição do ativímetro do tipo GM a partir de dezembro de 2013, pela norma da 

CNEN NN-3.05- na Seção II-Artigo 20, que trata dos Instrumentos de Medição da Radiação e 

Equipamentos de Diagnóstico. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A comparação laboratorial mostrou ser um procedimento eficaz para o programa de garantia de 

qualidade das medições de atividades nos SMN, pois foi possível obter informações, comparar 

resultados, aperfeiçoar os serviços e avaliar a qualidade dos SMN. Os 23% de resultados não 

aceitáveis mostraram que é necessária a continuidade de programas de controle de qualidade, para 

que haja uma melhoria nos resultados e as medições feitas nos SMN do país alcancem valores 

semelhantes aos de outros países que possuem mais de 90% de seus resultados dentro do intervalo 
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de aceitação de ±10% em relação ao valor de referência. Outra conclusão é que os calibradores de 

radionuclídeos que utilizam detectores do tipo GM apresentaram, na maioria dos casos, 

desempenho insuficiente, comparado com os calibradores com detectores tipo CI. Esses resultados 

justificaram a importância da proibição de calibradores com detectores do tipo GM nos SMN, como 

prevista pela norma nacional. 
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