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RESUMO 
 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS PARA AVALIAÇÃO DE 
EXPOSIÇÃO INTERNA DEVIDO AO RADIOFÁRMACO 18FDG 

 
Autor:                       Isabelle Viviane Batista de Lacerda 
Orientadores: Prof. Dr. Fernando Roberto de Andrade Lima 

  Prof. Drª Mércia Liane de Oliveira 
 

A produção do 18F tem crescido na última década. Ele é produzido basicamente 
para a síntese do 18F-fluordeoxiglicose (18FDG), principal radiofármaco utilizado 
em exames PET (Positron Emission Tomography). O crescimento na 
frequência de realização destes exames resultou em aumento do número de 
indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) ao radionuclídeo 18F na forma de 
18FDG, elevando-se, desta forma, a probabilidade de incorporação acidental do 
mesmo. Este trabalho teve como objetivo a implementação de técnicas 
otimizadas para avaliação da exposição interna de indivíduos 
ocupacionalmente expostos por meio de métodos de bioanálise in vivo e in 
vitro, durante procedimentos de produção e manipulação de 18FDG na Divisão 
de Produção de Radiofármacos (DIPRA) pertencente ao Centro Regional de 
Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE/CNEN). A monitoração in vivo foi 
realizada no Laboratório de Dosimetria Interna pertencente à Divisão de 
Laboratórios Técnico-Científicos (DILAB). Para este método de bioanálise, o 
sistema de detecção utilizado foi o detector de NaI(Tl) 3”x3”, modelo 802, 
Canberra, acoplado ao software Genie 2000. A calibração deste sistema foi 
realizada com um fantoma de cérebro contendo uma fonte padrão líquida de 
22Na para simulação de um indivíduo contaminado. A calibração do sistema de 
detecção HPGe coaxial, modelo GC1018, Canberra, para a monitoração in 
vitro, foi realizada no Laboratório de Medidas de Atividade de Radionuclídeos 
(DIPRA/CRCN-NE/CNEN) por meio de uma fonte padrão de 22Na. A partir dos 
fatores de calibração, foi possível determinar as atividades mínimas detectáveis 
(AMD) dos sistemas por meio de medições diretas de indivíduos e de simulador 
de urina não expostos ao radiofármaco. Em seguida, utilizando os modelos 
biocinéticos publicados pela ICRP 106 e editados pelo software AIDE versão 
6.0, foi possível estimar a dose efetiva mínima detectável (DEMD), que avalia a 
sensibilidade de detecção das técnicas desenvolvidas. A DEMD foi estimada 
para medições in vivo e in vitro executadas até 2,4 horas após a ocorrência de 
incorporação por ingestão, uma vez que este é o período da maior fração de 
retenção de atividade no compartimento cérebro e urina acumulada para o 
18FDG. Os valores obtidos foram comparados ao limite de registro de 1 mSv, 
recomendado pela AIEA. Após a validação da técnica de monitoração in vivo, 
iniciaram-se as medições dos IOE da DIPRA do CRCN-NE logo após os 
procedimentos de produção e controle de qualidade do radiofármaco 18FDG. A 
monitoração interna in vitro não foi realizada uma vez que não houve 
participação voluntária para obtenção da amostra biológica (urina). As técnicas 
desenvolvidas apresentaram sensibilidade suficiente para sua aplicação em 
monitoração ocupacional interna.  
 
Palavras chave: dosimetria interna; monitoração ocupacional; 18FDG. 

 



ABSTRACT 
 

DEVELOPMENT OF METHODOLOGIES FOR INTERNAL EXPOSURE 
ASSESSMENT DUE TO THE RADIOPHARMACEUTICAL 18FDG 

 
Author:  Isabelle Viviane Batista de Lacerda 
Advisers: Prof. Dr. Fernando Roberto de Andrade Lima 
  Prof. Drª Mércia Liane de Oliveira 
 
The production of 18F has increased in the last decade. It is produced basically 
for the synthesis of 18F-fluordeoxiglicose (18FDG), the main radiopharmaceutical 
used in PET (Positron Emission Tomography) scans. The growth in the 
frequency of these tests resulted in rise of the number of occupationally 
exposed individuals (OEI) to the radionuclide 18F as 18FDG, increasing thereby 
the probability of its accidental incorporation. This study aimed to implement 
optimized techniques for assessing internal exposures of individuals 
occupationally exposed through both in vivo and in vitro bioassay methods 
during production and handling of 18FDG at the Divisão de Produção de 
Radiofámacos (DIPRA), Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste 
(CRCN-NE/CNEN). The in vivo monitoring was conducted at the Laboratório de 
Dosimetria Interna, Divisão de Laboratórios Técnico-Científicos (DILAB). For 
this bioassay method, measurements were done with a 3x3’ NaI(Tl) scintillation 
detector coupled to Genie 2000 software. The calibration of the system was 
performed with a brain phantom containing a standard liquid source of 22Na to 
simulate a contaminated individual. The calibration of the HPGe coaxial 
detector for in vitro monitoring was performed at the Laboratório de Medidas de 
Atividade de Radionuclídeos (DIPRA/CRCN-NE/CNEN) with a standard source 
of 22Na. Base on the calibration factors, it was possible to determine the 
minimum detectable activities (MDA) for the systems by using direct 
measurements and simulation of uncontaminated urine. Then, through the 
biokinetic models published by ICRP 106 and edited by the AIDE software 
(version 6.0), it was possible to estimate the minimum detectable effective dose 
(MDED), which evaluates the detection sensitivity of the techniques developed. 
The MDED was estimated for in vivo and in vitro measurements performed 2.4 
hours after the occurrence of incorporation by ingestion, since this is the period 
of higher retention fraction of activity in the brain compartment and accumulated 
urine for 18FDG. The values obtained were compared to the recording level of 1 
mSv, recommended by the IAEA. After validation of in vivo monitoring 
technique, measurements of the IOE from DIPRA began shortly after the end of 
production and quality control procedures. The in vitro internal monitoring was 
not performed since there wasn’t voluntary participation to obtain the biological 
sample (urine). The techniques developed showed sufficient sensitivity for 
application to occupational internal monitoring. 
 
 
Keywords: internal dosimetry, occupational monitoring, 18FDG.  

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A tomografia por emissão de pósitrons, PET, do inglês positron emission 

tomography, é uma modalidade de diagnóstico por imagem utilizada para 

detectar patologias cardiológicas, neurológicas e, principalmente, neoplasias. 

Atualmente, o 18F-fluordeoxiglicose (18FDG) é um dos radiofármacos mais 

utilizados na técnica PET (IAEA, 2006), uma vez que é um marcador do 

metabolismo glicídico e que a necessidade do consumo de energia de 

determinados tecidos ou órgãos reflete em aumento da concentração do 18FDG 

nessas regiões do corpo. 

 A crescente demanda da modalidade de diagnóstico PET nos últimos 

anos, aliada à meia vida curta do 18F, contribuiu para abertura de novos centros 

produtores do 18FDG. No Brasil, atualmente, a produção de radioisótopos é 

realizada nos centros da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) – 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Instituto de Engenharia 

Nuclear (IEN), Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) e 

Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE) – e em 

empresas privadas, totalizando 12 produtores do 18FDG. 

No CRCN-NE, o 18F começou a ser produzido em maio de 2010 e até 

dezembro de 2012 foram comercializadas 1945 doses para o Instituto Materno 

Infantil Professor Fernando Figueiras (IMIP), Real Hospital Português de 

Beneficência em Pernambuco (RHP), Liga Norte Riograndense Contra o 

Câncer (LNRCC) e Clínica de Medicina Nuclear (Medradius). Na Figura 1 é 

apresentada a evolução da comercialização de doses de 18FDG no CRCN-NE 

em 2011 e 2012.  
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Figura 1. Evolução da comercialização de 18FDG em doses no CRCN-NE.  

 

 

Desta forma, houve um significativo aumento da atividade manipulada 

de 18F na forma de 18FDG, implicando em maiores riscos de incorporação 

acidental pelos indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) a este 

radiofármaco. Esta incorporação pode ocorrer por meio da inalação, ingestão e 

absorção do material radioativo através da pele (ICRP, 1997).  

 Embora o risco de incorporação do radiofármaco seja baixo devido às 

condições seguras dos procedimentos realizados, os IOE envolvidos na síntese 

e controle de qualidade podem se expor a partículas de fluoreto (18F-) e a 

moléculas de 18FDG em condições não usuais de exposição. A Comissão 

Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) e a Agência Internacional de 

Energia Atômica (IAEA) estabelecem normas que determinam que, 

dependendo dos riscos associados, os trabalhadores envolvidos devem ser 

monitorados permanentemente enquanto perdurar a prática ou apenas em 

situações especiais onde houver suspeita de ocorrência de contaminações 

acidentais (ICRP, 1997; IAEA, 1999b). 
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  Dessa forma, o objetivo geral da dissertação é implementar técnicas 

otimizadas para avaliação da exposição interna de IOE à radiação durante 

procedimentos de síntese e controle de qualidade de 18FDG na Divisão de 

Produção de Radiofármacos (DIPRA) do CRCN-NE com métodos de bioanálise 

in vivo e in vitro para identificar possíveis incorporações deste radiofármaco.  

Os objetivos específicos são: desenvolver procedimentos de monitoração in 

vivo e in vitro de 18F na forma de 18FDG na geometria de cérebro e em 

amostras de urina, respectivamente, nos IOE da DIPRA do CRCN-NE; 

estabelecer a metodologia para a interpretação de dados de bioanálise a fim de 

calcular a dose efetiva comprometida dos IOE devido à incorporação de 18FDG 

e, em caso de exposição acidental, fornecer subsídios para implementações 

das ações e para acompanhamentos clínicos.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. RADIOFÁRMACOS E A TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS 

(PET) 

 

Os radiofármacos são substâncias utilizadas como traçadores 

radioativos com a finalidade de diagnóstico de patologias e disfunções do 

organismo e em terapia de diversas doenças. São formados por dois 

componentes: um radionuclídeo, que deve ter as propriedades físicas 

adequadas para o procedimento desejado, e um agente fisiológico, molécula 

orgânica que se fixará preferencialmente em determinado tecido ou órgão 

(ARAÚJO, 2008). A tomografia por emissão de pósitrons (PET) é uma 

modalidade diagnóstica não invasiva pertencente à Medicina Nuclear que cria 

imagens tridimensionais e tomográficas da distribuição de radioisótopos 

emissores de pósitrons no organismo de pacientes, identificando processos 

biomoleculares em estados normais e patológicos. Os traçadores utilizados 

nesta técnica são produzidos por cíclotrons (ROBILOTTA, 2006). Os pósitrons 

emitidos por esses radionuclídeos interagem com elétrons por aniquilação, 

gerando dois fótons com energia de 511 keV cada, na mesma direção e com 

sentidos opostos (SAHA, 2010). A Tabela 1 apresenta os principais 

radionuclídeos emissores de pósitrons empregados na medicina e suas 

características.  

 

Tabela 1. Principais emissores de pósitrons e suas características físicas 

(SAHA, 2010). 

Radionuclídeo T1/2 (min) Eβ+ máx. (MeV) 

Carbono-11 20,4 0,959 

Nitrogênio-13 9,96 1,197 

Oxigênio-15 2,07 1,738 

Flúor-18 110 0,650 

Gálio-68 68 1,899 

Rubídio-82 1,3 3,350 
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Atualmente, o 18FDG é o radiofármaco mais utilizado em exames PET 

(GRAÇA et al., 2011). Isto se deve não só à sua aplicação ao estudo de 

diversas patologias, suas características metabólicas e à rapidez de sua 

síntese (SANCHEZ, 2001), como também por apresentar um tempo de meia 

vida relativamente longo quando comparado a outros emissores de pósitrons 

(SILVA, 2008). 

 

  

2.2. 18FDG 

 

O 18FDG é um radiofármaco análogo da glicose que é consumida por 

células ativas. A sua presença indica função metabólica tecidual, de forma que 

a sua aplicação em exames PET se dá, principalmente, em oncologia, 

neurologia e cardiologia (ROBILOTTA, 2006; SATO, 2006). Com o aumento do 

metabolismo, maior será o consumo de glicose nas células do corpo e 

consequentemente, maior o consumo do 18FDG (KELLOFF et al., 2005; 

SHARMA et al., 2002). 

 

 

2.2.1. Método de produção de 18FDG 

 

O 18F é um radioisótopo com tempo de meia vida de 110 minutos, 

produzido basicamente para a síntese de 18FDG (MCT, 2012). Ele decai por 

emissão de pósitrons com probabilidade de 96,9% ou por captura eletrônica, 

transformando-se no elemento estável 18O (PETNET PHARMACEUTICALS, 

2002). O decaimento por emissão de pósitrons é descrito através da seguinte 

reação nuclear (SAHA, 2010): 

 

  
     

        

 

 O 18F, na forma de íon, é produzido em um cíclotron a partir do 

bombardeio de água enriquecida (H2
18O) por íons de hidrogênio carregados 

negativamente. Eles são acelerados em um cíclotron até atingirem 
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aproximadamente 18 MeV de energia. O feixe de íons e hidrogênio é 

direcionado a uma câmara-alvo contendo água enriquecida com 18O estável, 

dando origem à água enriquecida com 18F, descrito na seguinte reação nuclear 

(KAPOOR et al., 2004): 

 

  (    )                   

 
O radionuclídeo 18F é separado eluindo-se a água irradiada por meio de 

uma resina iônica. Ele fica retido enquanto todas as impurezas catiônicas 

solúveis são coletadas no frasco de rejeitos. O 18F retido é eluido por uma 

solução aquosa de acetonitrila que contém carbonato de potássio e 

aminopoliéter (Kryptofix 222). Esta solução é transferida para o frasco reator 

por meio de vácuo. É aplicado um fluxo do gás hélio (He) neste frasco, a fim de 

que a mistura de água e acetonitrila seja evaporada, restando apenas o íon 18F 

em um complexo de Kryptofix 222 com potássio. A temperatura do frasco 

reator é elevada para facilitar este processo (IBA MOLECULAR, 2006). 

A síntese do 18FDG (Figura 2) envolve a reação da solução com o 

Kryptofix 222, potássio e 18F- (anidros) com o triflato de manose, no qual as 

posições dos carbonos 1, 3, 4 e 6 estão protegidas por grupamentos acetila e o 

triflato é o grupo de saída na posição C2. Na presença de Kryptofix 222, como 

catalisador, e acetonitrila, como solvente, o 18F- se aproxima do triflato de 

manose na posição C2, enquanto o grupamento triflato deixa a manose para a 

formação do 18FDG. Esta reação é denominada substituição nucleofílica, onde 

um nucleófilo, “rico em elétrons”, substitui um átomo em uma posição eletrófila, 

“pobre em elétrons” (SOLOMONS e FRYHLE, 2009). A remoção dos grupos 

protetores de acetila dos carbonos 1, 3, 4 e 6 é a última etapa da síntese, que 

pode ser realizada utilizando-se ácido clorídrico (hidrólise ácida) ou hidróxido 

de sódio (hidrólise básica). A purificação do 18FDG é efetuada por meio de 

colunas de troca iônica (YU, 2006).  
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Figura 2. Síntese de 18FDG por substituição nucleofílica (YU, 2006). 

 

 

 

2.2.2. Bioquímica do 18FDG 

 

A glicose é a principal fonte de energia para as células do corpo, de 

forma que seu acúmulo indica maior atividade metabólica de determinado 

órgão ou tecido. A glicose marcada com o 18F formando o radiofármaco 18FDG 

é metabolizada da mesma forma que a molécula da glicose nos tecidos, 

através do mecanismo de transporte facilitado como ilustrado na Figura 3 

(KAPOOR et al., 2004). No interior das células, o radiofármaco 18FDG sofre 

fosforilação pela enzima hexoquinase, formando 18FDG-6-fosfato. Enquanto a 

glicose-6-fosfato é novamente metabolizada pela enzima seguinte da via 

glicolítica – a fosfoglicose isomerase, a 18FDG-6-fosfato não é reconhecida pela 

mesma, uma vez que esta molécula está marcada com o 18F na posição do 

carbono 2, onde seria encontrado um grupo hidroxila na molécula natural da 

glicose. Desta forma, a 18FDG-6-fosfato fica retida nas células, acumulando-se 

continuamente (DUARTE et al., 2001). A realização do exame ocorre neste 

Kryptofix/Acetonitrila 

NaOH/HCl 
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período, de forma que a varredura do tecido ou órgão em estudo revela a 

distribuição da glicose marcada com o 18F.  

 

Figura 3. Metabolismo da glicose e do 18FDG nas células do corpo (DUARTE et 

al, 2001). 

 

 

 A necessidade de cada tecido ou órgão de metabolizar a glicose 

determina a distribuição do 18FDG no organismo. Uma das características 

bioquímicas dos tecidos neoplásicos é a alta taxa de metabolismo glicolítico por 

causa do aumento de proteínas transportadoras de glicose de superfície 

(permeases) e da maior concentração a nível intracelular da enzima 

hexoquinase, responsável pela quebra da molécula de glicose. A maioria das 

neoplasias malignas metaboliza a glicose em uma taxa anormalmente alta, 

devido ao alto grau de multiplicação celular. Assim, o exame PET pode 

demonstrar o grau de metabolismo glicolítico in vivo das regiões estudadas, 

evidenciando suas diferenças (KAPOOR et al., 2004). 

 

 

2.3. MONITORAÇÃO INDIVIDUAL INTERNA 

 

 A monitoração individual é um dos recursos de proteção radiológica que 

avalia e controla a exposição de trabalhadores à radiação indicando se os 

mesmos estão recebendo doses excessivas ou desnecessárias. O 

procedimento é realizado por meio de dosímetros individuais colocados sobre o 
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corpo e por monitoração de incorporação e contaminação de pessoas (CNEN, 

1988). De acordo com a Publicação BSS-115 da IAEA (1996), todos os 

trabalhadores empregados em áreas controladas com possibilidade de receber 

uma exposição ocupacional devem ser submetidos à monitoração individual, 

sempre que apropriada e factível. A monitoração individual pode ser externa e 

interna.  

 A monitoração individual para avaliação da dose interna deve ser 

realizada quando houver possibilidade desta ser significativa. A realização da 

monitoração individual para exposição interna depende da quantidade de 

material radioativo presente do radionuclídeo envolvido, da forma física e 

química do mesmo, do tipo de contenção utilizada, das operações 

desenvolvidas e das condições gerais de trabalho. É possível avaliar a 

necessidade de monitoração individual interna baseando-se na dose efetiva 

comprometida de 1 mSv, durante um ano a partir do fator decisão para o 

radionuclídeo específico dj, definido através da  Equação 1 (IAEA, 1999b). 

 

                                                                               (1) 

                                                      
Onde: 

dj = Fator de decisão baseado um radionuclídeo específico; 

Aj = Atividade do radionuclídeo j acumulada pela prática no local de trabalho 

durante um ano, em Bq; 

e(g)j = Coeficiente de conversão de dose, em Sv/Bq; 

Ff = Fator de segurança quanto à forma física; 

Fm = Fator de segurança para o manuseio;  

Fp = Fator de segurança para proteção; 

103 = Fator de conversão de sievert para milisievert. 

 

 O fator de segurança quanto à forma física (Ff) é baseado nas 

propriedades físicas e químicas do material manuseado. Na maioria dos casos, 

seu valor é 1 x 10-2. Porém, em alguns casos específicos, onde estas 

propriedades físicas e químicas são fatores restritivos, pode ser usado o valor 

de 1 x 10-3 desde que seja demonstrado e justificado.  
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 O fator de segurança para o manuseio (Fm) é baseado na experiência da 

operação desenvolvida e na forma do material e o fator de segurança para 

proteção (Fp), na segurança intrínseca do local, isto é, no uso permanente de 

equipamentos de proteção para os procedimentos realizados na instalação. Os 

valores sugeridos para Fm e Fp para aplicações gerais são fornecidos nas 

Tabelas 2 e 3, respectivamente. 

 

Tabela 2. Fatores de Segurança para Manuseio (IAEA,1999b). 

Processo 
Fator de Segurança 

para Manuseio, Fm 

Armazenamento (lotes de solução) 1 x 10-2 

Operações úmidas muito simples 1 x 10-1 

Operações químicas normais 1 x 100 

Operações úmidas complexas com risco de vazamento 1 x 101 

Operações secas simples 1 x 104 

Manuseio de compostos voláteis 1 x 102 

Operações com talco e poeira 1 x 102 

 

 

Tabela 3. Fatores de Segurança para Proteção (IAEA, 1999b). 

Medida de Proteção Fator de Segurança para Proteção, Fp 

Operações em bancada aberta 1 x 100 

Operações em capela 1 x 10-1 

Operações em caixa com luvas 1 x 10-2 

Operações em celas blindadas 1 x 10-3 

 

 

 O fator de decisão, D, para monitoração individual interna de todos os 

radionuclídeos existentes no local de trabalho é determinado pela Equação 2 

(IAEA, 1999b).      

  

                                                         ∑                                             (2) 

 

Onde: 

D = Fator de decisão para monitoração interna baseado em todos os 

radionuclídeos existentes no local de trabalho; 
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dj = Fator de decisão baseado em um radionuclídeo específico. 

  

Se D for igual ou maior que 1, é recomendada a monitoração individual 

interna, e se D for menor que 1, esta não é recomendada. No caso de haver 

mais de um radionuclídeo no local de trabalho, a decisão para implementar a 

monitoração individual interna para cada um deles em separado está baseada 

nos seguintes critérios (IAEA, 1999b): 

 Todos os radionuclídeos para os quais dj > 1 serão monitorados; 

 Quando D > 1, os radionuclídeos para os quais dj > 0,3 serão monitorados; 

 Monitoração de radionuclídeo que possui dj menor que 0,1 é desnecessária. 

 

 O procedimento para avaliação da exposição interna de indivíduos 

devido à incorporação de radionuclídeos pode ser realizado por meio de 

metodologias in vivo e/ou in vitro (IAEA, 1999a).  

A bioanálise in vivo consiste de um método direto para determinação 

qualitativa e quantitativa de radionuclídeos depositados internamente em 

órgãos ou tecidos, por meio de medições diretas do corpo humano (ICRP, 

1997). As medições de corpo inteiro ou em órgãos específicos fornecem uma 

estimativa rápida e conveniente da atividade incorporada e são realizadas com 

um detector apropriado e posicionado na geometria do órgão escolhido. Para 

sua calibração, são realizadas medições utilizando simulador, análogo ao 

órgão a ser contado, em posição definida e também com a sala vazia 

(background).  

A bioanálise in vitro é um método indireto que avalia a incorporação de 

radionuclídeos por meio da análise de amostras biológicas. As principais fontes 

de dados para a bioanálise são a urina e fezes, que são o resultado da filtração 

do sangue pelos rins e material sistêmico excretado pelo trato gastrointestinal, 

respectivamente. Outras fontes como ar exalado, sangue, cabelo, dentes e 

esfregaços do nariz são empregadas em casos especiais. A escolha da 

amostra para a bioanálise in vitro resulta de fatores como a forma físico-

química, do modelo biocinético do radionuclídeo e, principalmente, da sua 

principal via de excreção, além da facilidade de coleta e análise e interpretação 

da amostra (IAEA, 2004). 
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 A principal via de excreção do 18FDG é através da urina. Esta contém 

resíduos e outros compostos resultantes do sangue filtrado pelos rins e 

permanece armazenada na bexiga por um período até ser excretada. A 

facilidade de sua obtenção é um fator importante a ser considerado, 

principalmente quando o radionuclídeo a ser analisado possui tempo de meia 

vida curto.  

 

 

2.3.1. Modelos biocinéticos 

 

 Para fins de proteção radiológica, a estimativa da dose efetiva 

comprometida é efetuada por meio de modelos matemáticos baseados no 

“homem de referência” estabelecido pela ICRP que representa um valor médio 

da metabolização dos radionuclídeos no corpo humano, simulando a sua 

distribuição, decaimento radioativo e excreção. Além de permitir a análise ao 

longo do tempo da quantidade de atividade presente nos órgãos e excretada 

por meios de fezes e urina, é possível estimar a atividade incorporada de 

radionuclídeos utilizando a atividade determinada pela bioanálise. Os modelos 

biocinéticos são disponibilizados em várias publicações da ICRP (1979, 1990, 

1992, 1994b, 1995).  

A absorção do radionuclídeo no sistema respiratório e gastrointestinal 

depende da forma química do composto incorporado. As frações de material 

estável que atingem os fluidos do corpo após a ingestão (f1) são utilizadas para 

avaliação da incorporação via ingestão e inalação. Existem três tipos de 

absorção pulmonar - rápida, moderada e lenta (do inglês fast, moderate e 

slow). O tamanho da partícula do aerossol é um dos parâmetros importantes no 

estudo do comportamento aerodinâmico, uma vez que as propriedades físicas 

do aerossol são fortemente dependentes de sua dimensão. Aerossóis 

frequentemente não possuem diâmetro uniforme, possuindo tipicamente uma 

distribuição log-normal de tamanhos de partículas, e o melhor parâmetro para 

caracterizar esta distribuição é o Activity Median Aerodynamic Diameter 

(AMAD). O AMAD é definido como o diâmetro de uma esfera de massa 

específica unitária e mesma velocidade terminal da partícula real (IAEA, 1999b) 

quando a propriedade da partícula medida é a sua atividade.   
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O modelo para o sistema respiratório é descrito na Publicação 66 da 

ICRP (ICRP, 1994a), sendo representado por 14 compartimentos (Figura 4). O 

modelo divide o trato respiratório em quatro regiões anatômicas: (1) a 

extratorácica (ET), que está subdividida nas regiões ET1, que compreende as 

passagens nasais anteriores e ET2, que compreende a passagem nasal 

posterior; (2) região brônquica (BB) que compreende traqueia e brônquios; (3) 

região dos bronquíolos (bb); (4) e a região dos alvéolos (Al) que compreende 

os bronquíolos respiratórios e terminais, os dutos alveolares e os alvéolos.  

 

Figura 4. Modelo biocinético apresentado pela ICRP 66 (ICRP, 1994a).  

 

 

A Publicação 66 disponibiliza os parâmetros de deposição das partículas 

inaladas para cada compartimento, sendo influenciados pelo tamanho da 

partícula, parâmetros respiratórios e atividade do trabalhador. O modelo 

descreve a deposição inicial e subsequente transporte de aerossóis radioativos 

inalados através de vários compartimentos do sistema e para os fluidos do 

corpo e do trato gastrointestinal. Este modelo é aplicado à inalação de 

aerossóis ou partículas radioativas (TURNER, 2007). 

O modelo biocinético do trato gastrointestinal é descrito pelas 

Publicações 30 e 100 da ICRP (1979 e 2006). A Figura 5 apresenta o modelo 

proposto pela ICRP 30 que possui quatro compartimentos: estômago, intestino 

delgado, intestino grosso superior e intestino grosso inferior. O modelo 
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biocinético proposto pela ICRP 100 (Figura 6) apresenta mais detalhes da 

fisiologia do sistema gastrointestinal que o anterior, abrangendo a boca, 

esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, reto e canal anal. 

 

Figura 5. Modelo biocinético apresentado pela ICRP 30 (ICRP, 1979). 

 

 

Figura 6. Modelo biocinético apresentado pela ICRP 100 (ICRP, 2006). 
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Presume-se que o valor da taxa de transferência é fixo para vários 

compartimentos independentemente da forma química do material. O único 

parâmetro afetado pela forma química é o valor de f1. Quando f1 é igual a 1, 

toda a atividade ingerida passa para a circulação sistêmica muito rapidamente. 

No caso de f1 ser menor que 1, parte da atividade ingerida passará pelo 

sistema digestivo e será absorvida pelo sangue, e se for muito menor que 1, 

apenas uma pequena parte será absorvida por meio do intestino delgado 

(ICRP, 1995). 

  

 

2.3.2. Modelo biocinético para o 18FDG 

 

 De acordo com a ICRP 106 (ICRP, 2008), após ser administrado, o 

18FDG é transferido rapidamente do sangue para as células, atravessando o 

plasma sanguíneo para as células do corpo, com um tempo de meia vida 

biológico de 1,44 minutos. Após o tempo de meia vida efetivo de 8 minutos, 

frações de 4 e 6% do 18FDG começam a ser absorvidas pelo miocárdio e 

cérebro, respectivamente, sendo retidas por um tempo longo em relação à 

meia vida radioativa do 18F. Admite-se que 60% da atividade sejam distribuídos 

entre os outros tecidos do corpo e 30% sejam eliminados pelo sistema renal 

em poucas horas. O 18FDG possui tempo de meia vida efetivo (relação entre 

tempo de meia vida biológico e físico) de aproximadamente 88 minutos, de 

modo que, em 24 horas, ele não está mais presente na maioria dos tecidos 

(VILLA BOAS RADIOFÁRMACOS, 2012). 

 A Publicação 68 da ICRP (1994a) e a posição regulatória 3.01/003 da 

CNEN (2011) apresentam as informações sobre a absorção do radionuclídeo 

no sistema gastrointestinal e respiratório a partir das incorporações via ingestão 

e inalação, os respectivos valores de coeficientes de conversão de dose e(g)j 

para o 18FDG, como descrito na Tabela 4.  
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Tabela 4. Fator de conversão de dose efetiva comprometida por unidade de 

atividade incorporada via inalação e ingestão para o 18FDG (Sv/Bq) (CNEN, 

2011). 

TIPO 

Coeficiente de Conversão de Dose e(g) 

Inalação 
Ingestão 

 1µm  5µm 

F  2,80 x 10-11 5,14 x 10-11 4,47 x 10-11 

M  5,66 x 10-11 8,76 x 10-11  

S  5,98 x 10-11 9,16 x 10-11  

 

 

2.3.3. Cálculo da atividade incorporada 

 

Por meio dos modelos biocinéticos fornecidos nas publicações da ICRP 

é possível calcular a atividade incorporada, em Bq, com base nos dados de 

bioanálise. De acordo com a sua Publicação 78 (ICRP, 1997), é possível se 

conhecer a fração de retenção/excreção, m(t), e determinar a atividade 

incorporada após uma única medição por meio da Equação 3.  

 

                                                             
 

    
                                             (3) 

 

Onde: 

I = Atividade incorporada em t = 0, em Bq; 

M = Atividade no momento da medição (resultado da bioanálise), em Bq; 

m(t) = Fração de retenção ou excreção da atividade em um órgão, decorrido 

um tempo t, após a incorporação de 1 Bq do radionuclídeo de interesse, em 

Bq/Bq. 

 

Para o 18FDG, os valores de m(t), extraídos da ICRP 30 e 68 (ICRP, 

1979 e 1994) para os compartimentos de cérebro e urina acumulada, após a 

incorporação de 1 Bq deste radiofármaco, são mostrados na Tabela 5. Os 

dados desta tabela apontam que a atividade no cérebro é maior no cenário de 

incorporação via ingestão, sugerindo uma absorção rápida de 18FDG pelo 

sangue ao passar no sistema digestivo e, consequente, alta absorção do 
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radionuclídeo no metabolismo cerebral. Este cálculo também pode ser 

realizado utilizando-se softwares, como por exemplo, o AIDE-versão 6.0 

(BERTELLI, 2008). 

 

Tabela 5. Frações de retenção e excreção nos compartimentos cérebro e urina 

acumulada após a incorporação de 1 Bq de 18FDG (ICRP 1979 e 1994a). 

Tempo 

(d) 

Frações m(t) 

(Bq/Bq) 

INALAÇÃO 

(5 µm) Tipo Fa 

INALAÇÃO 

(1 µm) Tipo Fa 
INGESTÃO 

Cérebro  
Urina 

acumulada 
Cérebro 

Urina 

acumulada 
Cérebro 

Urina 

acumulada 

0,1 1,10 x 10-2 3,22 x 10-2 8,07 x 10-3 2,41 x 10-2 2,16 x 10-2 5,43 x 10-2 

0,2 4,65 x 10-3 1,98 x 10-2 3,36 x 10-3 1,45 x 10-2 9,55 x 10-3 3,89 x 10-2 

0,3 1,88 x 10-3 8,95 x 10-3 1,36 x 10-3 6,48 x 10-3 3,88 x 10-3 1,82 x 10-2 

0,4 7,57 x 10-4 3,74 x 10-3 5,46 x 10-4 2,69 x 10-3 1,56 x 10-3 7,67 x 10-3 

0,5 3,05 x 10-4 1,53 x 10-3 2,20 x 10-4 1,10 x 10-3 6,30 x 10-4 3,14 x 10-3 

0,6 1,23 x 10-4 6,22 x 10-4 8,86 x 10-5 4,45 x 10-4 2,54 x 10-4 1,27 x 10-3 

0,7 4,95 x 10-5 2,56 x 10-4 3,57 x 10-5 1,81 x 10-4 1,02 x 10-4 5,17 x 10-4 

0,8 1,99 x 10-5 1,09 x 10-4 1,44 x 10-5 7,45 x 10-5 4,12 x 10-5 2,12 x 10-4 

0,9 8,03 x 10-6 4,93 x 10-5 5,80 x 10-6 3,16 x 10-5 1,66 x 10-5 8,88 x 10-5 

1,0 3,23 x 10-6 2,54 x 10-5 2,34 x 10-6 1,43 x 10-5 6,68 x 10-6 3,93 x 10-5 
 

(a) Tipo de absorção pulmonar rápida (do inglês, fast) 

 

 

2.3.4. Cálculo da dose efetiva comprometida e Sistema de Limitação de 

Dose 

 

Para fins de proteção radiológica, a grandeza para a avaliação da dose 

interna é a dose efetiva comprometida. Ela é a grandeza que avalia o risco total 

de efeitos estocásticos provenientes de uma exposição à radiação, sendo 

estimada em 50 anos para a exposição ocupacional, independente da idade do 

trabalhador no momento da incorporação.   

Na dosimetria interna, a dose efetiva comprometida é calculada a partir 

da multiplicação da atividade incorporada, I, em Bq, pelo coeficiente de 

conversão de dose para ingestão ou inalação do radionuclídeo j pelo grupo 
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etário g, e(g)j, obtidos por meio da posição regulatória da CNEN 3.01/003 

(CNEN, 2011), de acordo com Equação 4 (ICRP, 2008).  

 

                                                                                      (4)  

Onde:  

E(50) = Dose efetiva comprometida, em Sv; 

I = Atividade incorporada em t = 0, em Bq; 

e(50) = Coeficiente de conversão de dose, em Sv/Bq. 

   

 No Brasil, as normas de radioproteção são estabelecidas pela CNEN, 

seguindo as recomendações da ICRP. A ICRP estabelece um limite de dose 

efetiva de 100 mSv para um período de cinco anos, ou seja, um valor médio de 

20 mSv por ano. Entretanto, ela não pode exceder 50 mSv em nenhum desses 

anos (ICRP, 2007), somadas as doses resultantes das exposições externas e 

as doses comprometidas relativas às incorporações no mesmo período. A 

restrição da dose efetiva visa garantir a proteção radiológica para os 

trabalhadores expostos à radiação ionizante.   

 Além dos limites de dose, existem também os níveis de referência, que 

são valores pré-determinados que requerem ação caso sejam excedidos. Esta 

ação pode ser um registro da informação, uma investigação da causa ou, 

ainda, medidas de intervenção. Os níveis de registro e investigação são 

determinados pelas atividades incorporadas que resultam em doses de 1 mSv 

e 5 mSv, respectivamente (IAEA, 1999b).  

 Para N períodos de monitoração por ano, o nível de registro, em Bq, 

para incorporações de radionuclídeos em um período de monitoração é dado 

pela Equação 5. 

 

            
     

       
                                                 (5) 

 

 

Onde: 

(NR)j = Nível de registro - atividade do radionuclídeo j que resulte em uma dose 

efetiva comprometida anual de 1 mSv, em Bq; 
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N = Períodos de monitoração por ano; 

e(g)j = Coeficiente de conversão de dose para ingestão ou inalação do 

radionuclídeo j pelo grupo de idade g, em Sv/Bq. 

 

Já o nível de investigação, em Bq, para N períodos de monitoração por 

ano, pode se definido para incorporação de um radionuclídeo em um período 

de monitoração por meio da Equação 6. 

 

                                      
     

       
                                      (6) 

 

Onde: 

(NI)j = Nível de investigação - atividade do radionuclídeo j que resulte em uma 

dose efetiva comprometida anual de 5 mSv, em Bq; 

N = Períodos de monitoração por ano; 

e(g)j = Coeficiente de conversão de dose para ingestão ou inalação do 

radionuclídeo j pelo grupo de idade g, em Sv/Bq 

 

 

2.3.5. Cálculo das atividades de 18FDG correspondentes ao Nível de 

Registro de 1 mSv 

 

 O nível de registro determina a atividade correspondente à dose efetiva 

comprometida de 1 mSv, levando-se em consideração os órgãos em análise, 

as suas frações de retenção/excreção de atividade após a incorporação e os 

coeficientes conversão de doses apropriados para cada cenário de exposição, 

de acordo com a Equação 7 (IAEA, 1999b).  

 

                                                           
     

     
                                                      (7) 

 

Onde:  

ANR = Atividade correspondente ao Nível de Registro, em Bq; 

m(t) = Fração da incorporação retida ou excretada em um tempo após a 

incorporação no compartimento avaliado, em Bq/Bq; 
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e(g)j = Coeficiente de conversão de dose para ingestão ou inalação de um 

determinado radionuclídeo, em Sv/Bq. 

 

Os resultados de atividade correspondente ao nível de registro para os 

compartimentos cérebro e urina acumulada para o radiofármaco 18FDG obtidos 

nos cenários inalação, com AMAD de 5 µm e 1 µm, composto tipo F, e ingestão 

são apresentados nas Tabelas 6, 7 e 8, respectivamente, utilizando o software 

AIDE (BERTELLI, 2007). 

 

Tabela 6. Atividade em função do tempo após incorporação, correspondente à 

dose efetiva comprometida de 1 mSv. Cenário de exposição: incorporação de 

18FDG via inalação, AMAD de 5 µm, composto tipo F. e(g)j = 5,14 x 10-11 Sv/Bq. 

Tempo (d) 

Cérebro Urina acumulada 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

0,1 1,10 x 10-2 2,15 x 105 3,22 x 10-2 6,26 x 105 

0,2 4,65 x 10-3 9,10 x 104 1,98 x 10-2 3,85 x 105 

0,3 1,88 x 10-3 3,68 x 104 8,95 x 10-3 1,74 x 105 

0,4 7,57 x 10-4 1,48 x 104 3,74 x 10-3 7,28 x 105 

0,5 3,05 x 10-4 5,97 x 103 1,53 x 10-3 2,98 x 104 

0,6 1,23 x 10-4 2,41 x 103 6,22 x 10-4 1,21 x 104 

0,7 4,95 x 10-5 9,68 x 102 2,56 x 10-4 4,98 x 103 

0,8 1,99 x 10-5 3,89 x 102 1,09 x 10-4 2,12 x 103 

0,9 8,03 x 10-6 1,57 x 102 4,93 x 10-5 9,59 x 102 

1,0 3,23 x 10-6 6,32 x 101 2,54 x 10-5 4,94 x 102 
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Tabela 7. Atividade em função do tempo após incorporação, correspondente à 

dose efetiva comprometida de 1 mSv. Cenário de exposição: incorporação de 

18FDG via inalação, AMAD de 1 µm, composto tipo F. e(g)j = 2,8 x 10-11 Sv/Bq. 

Tempo (d) 

Cérebro Urina acumulada 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

0,1 8,07 x 10-3 2,90 x 105 2,41 x 10-2 8,61 x 105 

0,2 3,36 x 10-3 1,21 x 105 1,45 x 10-2 5,18 x 105 

0,3 1,36 x 10-3 4,89 x 104 6,48 x 10-3 2,31 x 105 

0,4 5,46 x 10-4 1,96 x 104 2,60 x 10-3 9,61 x 104 

0,5 2,20 x 10-4 7,91 x 103 1,10 x 10-3 3,93 x 104 

0,6 8,86 x 10-5 3,19 x 103 4,45 x 10-4 1,59 x 104 

0,7 3,57 x 10-5 1,28 x 103 1,81 x 10-4 6,46 x 103 

0,8 1,44 x 10-5 5,18 x 102 7,45 x 10-5 2,66 x 103 

0,9 5,80 x 10-6 2,09 x 102 3,16 x 10-5 1,13 x 103 

1,0 2,34 x 10-6 8,42 x 101 1,43 x 10-5 5,11 x 102 

 

 

Tabela 8. Atividade em função do tempo após incorporação, correspondente à 

dose efetiva comprometida de 1 mSv. Cenário de exposição: incorporação de 

18FDG via ingestão. e(g)j = 4,47 x 10-11 Sv/Bq. 

Tempo 

(d) 

Cérebro Urina acumulada 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

m(t) 

(Bq/Bq) 

ANR 

(Bq) 

0,1 2,16 x 10-2 4,91 x 105 5,43 x 10-2 1,21 x 106 

0,2 9,55 x 10-3 2,17 x 105 3,89 x 10-2 8,70 x 105 

0,3 3,88 x 10-3 8,82 x 104 1,82 x 10-2 4,07 x 105 

0,4 1,56 x 10-3 3,54 x 104 7,67 x 10-3 1,72 x 105 

0,5 6,30 x 10-4 1,43 x 104 3,14 x 10-3 7,02 x 104 

0,6 2,54 x 10-4 5,77 x 103 1,27 x 10-3 2,84 x 104 

0,7 1,02 x 10-4 2,32 x 103 5,17 x 10-4 1,16 x 104 

0,8 4,12 x 10-5 9,36 x 102 2,12 x 10-4 4,74 x 103 

0,9 1,66 x 10-5 3,77 x 102 8,88 x 10-5 1,99 x 103 

1,0 6,68 x 10-6 1,52 x 102 3,93 x 10-5 8,79 x 102 

 

 A partir das tabelas obtidas com os valores de atividade incorporada 

referente ao nível de registro é possível conhecer o valor da atividade em cada 

órgão em função do tempo decorrido após a incorporação. Desta forma, pode-
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se avaliar a sensibilidade das técnicas de monitoração interna de indivíduos 

para órgãos específicos. 

 A partir do cálculo da atividade correspondente ao nível de registro de 1 

mSv, as técnicas de bioanálise in vivo e in vitro podem ser validadas. Desta 

forma, é necessário comparar a atividade correspondente ao nível de registro 

de 1 mSv, em um compartimento específico monitorado, à Atividade Mínima 

Detectável (AMD) pelo sistema de detecção em questão. Uma vez que esta 

seja menor do que a atividade correspondente ao nível de registro derivado de 

1 mSv, no compartimento avaliado, a técnica é considerada válida para 

monitoração interna do radionuclídeo (IAEA, 1999a), sendo assim, adequadas 

para detectar a presença de 18FDG nas medições diretas e indiretas. 

 

 

2.3.6. Cálculo da Incorporação Mínima Detectável (IMD) e da Dose Efetiva 

Mínima Detectável (DEMD) para os métodos de bioanálise in vivo e 

in vitro 

 

 Após a validação das técnicas de bioanálise in vivo e in vitro para o 18F 

na forma de 18FDG, pode-se calcular a IMD e a DEMD de acordo com as 

Equações 8 e 9 (OLIVEIRA, 2013), respectivamente. 

 

                                             
   

    
                                                   (8) 

 
 

                                                                                                (9)                       

  

 

 

Onde:  

IMD = Incorporação mínima detectável, em Bq;  

AMD = Atividade mínima detectável pelo sistema, em Bq;  

m(t) = Fração de retenção de atividade no compartimento, em um tempo (t) 

após a incorporação, em Bq/Bq;  

DEMD = Dose efetiva mínima detectável pelo sistema, em Sv;  
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e(g)j = Coeficiente de conversão de dose para o cenário de incorporação 

estabelecido, em Sv/Bq. 

 

 Em caso de um indivíduo contaminado, é possível obter a sua dose 

efetiva comprometida a partir da razão entre o valor da sua taxa de contagem 

líquida (cpm) e o fator de calibração do sistema (cpm.Bq-1). O resultado é dado 

em atividade presente no órgão, cérebro, no momento da medição, expresso 

pela letra M. Desta forma, pode-se calcular a dose efetiva comprometida por 

meio das Equações 10 e 11.   

 

                                                                             
 

    
                                                   (10)                                                               

 

                                                                                                      (11) 

                                                                                                        

Onde:  

I = Atividade incorporada no momento t=0, em Bq;  

M = Atividade presente no órgão no momento da medição, em Bq;  

m(t) = Fração de retenção de atividade no compartimento, em um tempo (t) 

após a incorporação, em Bq/Bq;  

E(50) = Dose efetiva comprometida, em Sv; 

e(g)j = Coeficiente de conversão de dose para o cenário de incorporação, em 

Sv/Bq.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa 

(Parecer n° 61/2010) (Apêndice A). Por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), os indivíduos 

ocupacionalmente expostos aceitaram participar voluntariamente do estudo. Os 

TCLE permanecerão arquivados por cinco anos. 

 

 

3.1. DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DECISÃO 

 

Inicialmente,  o cálculo do fator de decisão foi estimado a fim de avaliar a 

necessidade da monitoração interna dos IOE ao radiofármaco 18FDG após os 

procedimentos de síntese e controle de qualidade, nas instalações da DIPRA 

do CRCN-NE. Para sua determinação foi utilizada a Equação 1.  

Os valores utilizados para fator de segurança para manuseio (Fm) e para 

proteção (Fp) na determinação do fator de decisão na síntese do radiofármaco 

18FDG foram 10-1 e 10-3 , respectivamente, e no controle de qualidade, foram 10 

e 10-1, respectivamente. Foi considerada a atividade acumulada no local de 

trabalho durante um ano de 2,78 x 1011 Bq e o coeficiente de conversão de 

dose para o cenário de inalação de 4,47 x 10-11 Sv/Bq. 

 

 

3.2. TÉCNICA DE BIOANÁLISE IN VIVO 

 

A técnica de bioanálise in vivo foi desenvolvida no Laboratório de 

Dosimetria Interna pertencente à Divisão de Laboratórios Técnico-Científicos 

do CRCN-NE. Este laboratório possui dimensões internas de 3,75 m x 4,60 m x 

3,00 m e paredes blindadas por concreto a fim de evitar que fontes radioativas 

externas interfiram na monitoração.  

O detector utilizado foi um cintilador de NaI(TI) 3"x3", modelo 802, 

fabricado pela Canberra, conectado a um módulo compacto, Unispec, e 

controlado pelo sistema de aquisição de dados, software Genie 2000 (Figura 
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7). Para a interpretação dos dados da bioanálise foi utilizado o software AIDE-

versão 6.0 (BERTELLI, 2008). Neste trabalho, foi necessário o conhecimento 

do modelo biocinético do flúor na forma de 18FDG, e este foi baseado na 

Publicação 106 da ICRP (ICRP, 2008). 

 

Figura 7. Sistema de aquisição de dados.  

 

 

 

3.2.1. Calibração do sistema de detecção in vivo para medições de 18FDG 

na geometria de cérebro 

 

  Inicialmente, foi realizado o ajuste linear de energia em relação ao 

canal do sistema de detecção de NaI(Tl) 3”x3”, utilizando-se as fontes 

radioativas de 60Co e 137Cs, simultaneamente. Em seguida, um fantoma de 

cérebro, contendo solução padrão líquida de 22Na (23,5 ± 0,4 kBq em 29/02/12) 

(Apêndice C) inserida em um crânio artificial de resina, simulando um indivíduo 

contaminado (OLIVEIRA, 2009), foi posicionado a 3 cm do detector e a 0 cm do 

colimador pertencente ao detector (Figura 8). Foram realizadas cinco medições 

sucessivas (5 minutos cada) utilizando o fantoma de cérebro. O procedimento 

foi repetido na ausência de fontes radioativas para a determinação da radiação 

de fundo (background). A contagem média líquida foi obtida através da 



38 
 

subtração da média das contagens obtidas com o fantoma e da média das 

leituras de background. 

 

Figura 8. Posicionamento do fantoma em relação ao detector. 

 

 

 

 A atividade equivalente de 18F da fonte padrão de 22Na foi calculada 

considerando a razão entre as probabilidades da emissão de fótons de 511 keV 

de ambos os radionuclídeos, de acordo com a Equação 12 (OLIVEIRA, 2008).     
                                           

                                          

                                               
         (

     

    )                                             (12) 

 

Onde:  

 
   

   = Atividade equivalente de 18F em relação à atividade de 22Na, em Bq; 

 
     = Atividade da fonte padrão de 22Na, em Bq; 

 22Na e  18F = Probabilidade de emissão de fótons do 22Na e 18F, na energia 

de 511 keV. 

 

 Posteriormente, a Equação 12 foi utilizada para determinar o fator de 

calibração que foi obtido por meio da razão entre a taxa de contagem líquida 
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obtida e a atividade equivalente de 18F, corrigida para o momento da medição 

(Equação 13). 

 

                                                    
 ̇

 
   

  
                                                              (13) 

 

Onde:  

Fc = Fator de calibração, em cpm.Bq-1; 

 ̇ = Taxa de contagem líquida do fantoma, em cpm; 

 
   

   = Atividade equivalente de 18F em relação à atividade de 22Na, em Bq. 

 

 

3.2.2. Determinação da Atividade Mínima Detectável para o método de 

bioanálise in vivo 

 

 Para a obtenção da Atividade Mínima Detectável (AMD) para geometria 

de cérebro foram utilizados espectros de três indivíduos não expostos medidos 

na região de interesse por 15 minutos. A determinação da AMD da técnica de 

bioanálise in vivo foi realizada segundo a Equação 14 (HPS, 1996). 

 

                                                   
      √ ̅

     
                                              (14) 

 
 

Onde:  

AMD = Atividade mínima detectável, em Bq;  

√ ̅ = Desvio-padrão das contagens totais das medições realizadas em 

indivíduos não expostos na geometria de interesse;  

Tc = Tempo de contagem, em minutos;  

Fc = Fator de calibração, em cpm.Bq-1. 
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3.3. TÉCNICA DE BIOANÁLISE IN VITRO 

 

 A técnica de bioanálise in vitro foi desenvolvida no Laboratório de 

Medidas de Atividade de Radionuclídeos pertencente à Divisão de Produção de 

Radiofármacos do CRCN-NE. O sistema de detecção utilizado foi o HPGe 

coaxial, modelo GC1018 da Canberra. A urina foi escolhida como amostra 

biológica, uma vez que é a principal via de excreção do 18FDG e, também, 

devido à sua facilidade de coleta. 

 

 

3.3.1. Calibração do sistema de detecção in vitro para medições de 18FDG 

em amostra de urina 

 

A calibração do sistema de detecção HPGe coaxial foi realizada por 

meio da fonte padrão de 22Na. O sistema de aquisição de dados utilizado foi o 

software Genie 2000. A geometria de contagem foi padronizada utilizando-se 

frasco de polietileno (Figura 9). A padronização do frasco até o volume máximo 

de 1 L foi realizada para obter uma sensibilidade adequada da técnica devido à 

possibilidade de ocorrer uma pequena incorporação acidental do 18FDG. 

 

Figura 9. Frasco de polietileno de 1 L utilizado para padronização da geometria 

de contagem do método de bioanálise in vitro. 
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 A fonte de 22Na (21,9 ± 0,3 kBq em 02/01/2013) (Apêndice D) foi diluída 

em 1 L de ácido nítrico (HNO3) 1 N e homogeneizada. Em seguida, foi retirada 

uma alíquota de 100 mL, sendo transferida para um frasco de polietileno de     

1 L. O frasco foi fechado e posicionado no detector HPGe coaxial para 

contagem. Para a obtenção da taxa de contagem média, foram realizadas 10 

medições com tempo de contagem de 5 minutos cada. A primeira medição foi 

realizada no volume inicial de 100 mL e, entre cada uma delas, foram 

adicionados 100 mL de HNO3, até atingir o volume máximo de 1 L. O ácido 

nítrico foi utilizado para evitar a dessorção do material radioativo no frasco de 

polietileno. 

Os fatores de calibração relacionando taxa de contagem média e 

atividade da fonte foram obtidos para cada volume de amostra (100 mL a 1 L). 

Em seguida, foi construída uma curva de calibração relacionando estes fatores 

ao volume da amostra.  

 

 

3.3.2. Determinação da AMD para o método de bioanálise in vitro 

 

A AMD para o método de bioanálise in vitro foi obtida utilizando espectros 

da solução de HNO3 no frasco de polietileno (1 L). As medições foram 

realizadas partindo-se de um volume inicial de 100 mL da solução e 

adicionando-se 100 mL até completar o volume máximo de 1 L. Cada medição 

teve duração de 15 minutos. Os valores da AMD foram dados em função do 

volume da amostra e calculados a partir da Equação 14 (HPS, 1996). 

 

 

3.4. ESTIMATIVA DE INCERTEZAS 

 

3.4.1. Incerteza na média das contagens totais obtidas com fantoma de 

cérebro e sem fontes radioativas 

  

 As incertezas na média das contagens totais do fantoma e do 

background foram obtidas a partir do desvio padrão da média, de acordo com a 

Equação 15. 
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                                                        √
∑      

   
                                            (15) 

 

Onde: 

S = Desvio padrão da média; 

  = Contagens totais obtidas em 5 minutos; 

  = Média das contagens totais obtidas; 

n = Número de contagens. 

 

 

3.4.2. Incerteza nos Fatores de Calibração, AMD, IMD e DEMD obtidos 

para as técnicas de bioanálise in vivo e in vitro 

 

 Inicialmente, foi classificada e identificada a distribuição de probabilidade 

que melhor caracteriza cada uma das principais componentes de incerteza. A 

Tabela 9 apresenta os componentes da incerteza utilizados para determinação 

do fator de calibração, AMD, IMD e DEMD das técnicas de bioanálise in vivo e 

in vitro. 
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Tabela 9. Sumário das componentes da incerteza para fator de calibração, 

AMD, IMD e DEMD das técnicas de bioanálise in vivo e in vitro. 

Componente 

da Incerteza 

Avaliação do 

Tipo/Distribuição 
Divisor 

Coeficiente de 

Sensibilidade 

Incerteza 

Padronizada 

Graus de 

Liberdade 

Contagens 

totais da 

fonte 

Tipo A - Normal √     
   
  

    
     

√ 
 n – 1 

Contagens 

totais do 

background 

Tipo A - Normal √     
   
    

    
     

√ 
 n – 1 

Atividade 

equivalente 

para o 18F 

Tipo B - Normal k    
   
    

    
     

 
 ∞ 

Tempo de 

meia vida 
Tipo B - Normal k    

   
     

    
     

 
 ∞ 

Probabilidade 

de emissão 

gama do 
22Na 

Tipo B - Normal k    
   
    

    
     

 
 ∞ 

Probabilidade 

de emissão 

gama do 18F 

Tipo B - Normal k    
   
   

    
     

 
 ∞ 

Contagens 

totais dos 

indivíduos 

não expostos 

Tipo A - Normal √     
    

  ̅
    

     

√ 
 n – 1 

Fator de 

calibração 
Tipo B - Normal k    

    

   
    

     
 

 ∞ 

Atividade 

mínima 

detectável 

Tipo B - Normal k    
    

    
    

     
 

 ∞ 

Incorporação 

mínima 

detectável 

Tipo B - Normal k     
     

    
     

       
 

 ∞ 

 

Onde: 

   = Estimativa de entrada da fonte de incerteza. 

 

 Dessa forma, a incerteza combinada (uc) e a incerteza expandida (U) 

foram obtidas por meio das Equações 16 e 17.  
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                                                         √∑  
                                               (16) 

 

                                                                                                           (17) 

 

 

Onde: 

uc = Incerteza combinada; 

ui = Incerteza padronizada; 

U = Incerteza expandida; 

k = Fator de abrangência. 

 

 

3.5. MONITORAÇÃO INTERNA NO CRCN-NE 

 

Após a avaliação da sensibilidade das técnicas de monitoração interna in 

vivo e in vitro foram iniciadas as medições in vivo em sete IOE da 

DIPRA/CRCN-NE, logo após o término dos procedimentos de síntese do 

radiofármaco 18FDG e seu controle de qualidade. Foram realizadas 150 

medições na geometria de cérebro em 60 dias de monitoração interna in vivo. 

As medições foram realizadas com o detector NaI(Tl) 3”x3” a 3 cm do cérebro 

do IOE, posicionado em decúbito dorsal, tendo duração de 15 minutos cada. 

Devido às dificuldades para a obtenção voluntária de urina dos IOE, a 

monitoração interna in vitro não foi realizada.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. FATOR DE DECISÃO 

 

 Considerando que a máxima atividade de 18FDG que pode ser produzida 

atualmente é 7,5 Ci, o valor do fator de decisão para monitoração individual 

interna (D) do 18FDG obtido foi 1,24 x 104 para os procedimentos de síntese e 

1,24 x 108 para os de controle da qualidade. Dessa forma, há necessidade de 

realizar monitoração individual interna nos dias de produção de 18FDG nos 

trabalhadores envolvidos nos procedimentos de síntese e controle da qualidade 

do 18FDG. 

 

                                                    

4.2. CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO IN VIVO UTILIZANDO 

FANTOMA DE CÉREBRO 

 

 Para o ajuste linear de energia em relação ao canal do sistema de 

detecção do NaI(Tl) 3”x3” foram utilizados os canais 349, 606 e 690 para as 

energias 662 keV, 1,17 MeV e 1,33 MeV, respectivamente, referentes às fontes 

de 137Cs e 60Co, como apresentado na Figura 10. Na Tabela 10 são 

apresentados os valores utilizados para determinação do fator de calibração, 

que foram obtidos na região de interesse entre os canais 228 e 306 com 

intervalo de energia de 423,9 e 577,8 keV, respectivamente, e com fotopico em 

510,7 keV, correspondente ao canal 272. 

 

Figura 10. Ajuste linear das fontes de 60Co e 137Cs. 
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Tabela 10. Contagem do fantoma de cérebro (22Na) com tempo de medição de 

15 minutos para obtenção do fator de calibração para 18F na forma de 18FDG. 

Medição 
Contagens Totais 

Fantoma Background 

1 1038 x 102 146 x 102 

2 1032 x 102 148 x 102 

3 1028 x 102 146 x 102 

4 1028 x 102 148 x 102 

5 1028 x 102 143 x 102 

Média ± desvio (1030,8 ± 4,2) x 102 (146,2 ± 2,1) x 102 

 

O fator de calibração para o 18F na forma de 18FDG referente ao 

fantoma de cérebro foi calculado a partir dos dados apresentados na Tabela 10 

e da Equação 13. O valor do fator de calibração obtido foi (0,807 ± 0,012) 

cpm.Bq-1. 

 

 

4.3. DETERMINAÇÃO DA AMD, IMD E DEMD PARA O MÉTODO DE 

BIOANÁLISE IN VIVO 

 

 Na Tabela 11 são apresentadas as contagens totais de cada indivíduo 

não exposto. 

 

Tabela 11. Total de contagens obtidas em medições de indivíduos não 

expostos. 

Medição Contagem total 

1 404 x 102 

2 403 x 102 

3 402 x 102 

Média ± desvio (402,8 ± 1,4) x 102 

 

O valor da AMD para a geometria de cérebro obtido por meio da 

Equação 14 foi (79,7 ± 2,3) Bq. A AMD foi comparada às atividades 

correspondentes aos níveis de registro de 1 mSv no compartimento cérebro, 

mostrados nas Tabelas 6, 7 e 8 para as metodologias in vivo. Em todos os 
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cenários avaliados, a AMD do sistema na geometria de cérebro apresentou-se 

menor que a atividade correspondente ao nível de registro até 24 horas após a 

incorporação. Então, a técnica de bioanálise in vivo para o radiofármaco 18FDG 

no compartimento cérebro é válida para monitoração interna em até 24 horas 

para incorporações via ingestão e via inalação de 18FDG na DIPRA.  

Por meio das Tabelas 6, 7 e 8, pode-se obter o cenário de incorporação 

de maior retenção m(t) no cérebro para a metodologia in vivo. O cenário 

escolhido foi via ingestão, de forma que o coeficiente de conversão de dose 

apropriado é 4,47 x 10-11 Sv/Bq e o valor de m(t) obtido foi 2,16 x 10-2 Bq/Bq 

para o tempo de 0,1 dia.  

Desta forma, a DEMD foi estimada para medições in vivo realizadas até 

2,4 horas após a ocorrência de incorporação via ingestão de 18FDG. Na Tabela 

12 são apresentados os resultados obtidos de AMD, IMD e DEMD e fator de 

calibração para o fantoma de cérebro.  

 

Tabela 12. Fator de calibração, AMD, IMD e DEMD para a geometria de 

cérebro. 

Fator de calibração (cpm.Bq-1) AMD (Bq) IMD (Bq) DEMD (nSv) 

0,807 ± 0,012 79,7 ± 2,3 (24,4 ± 1,1) x 102 109,1 ± 9,5 

 

 

 

4.4. CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO IN VITRO UTILIZANDO A 

FONTE PADRÃO DE 22Na 

 

 Na Tabela 13 são apresentadas as taxas de contagem e os fatores de 

calibração para o 22Na em função do volume da amostra de ácido nítrico 

simulando urina e na Figura 11 é apresentada a curva de calibração do sistema 

de medição.  
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Tabela 13. Taxa de contagem (cpm) e fatores de calibração (cpm.Bq-1) obtidos 

com o 22Na para diferentes volumes na geometria de frasco de polietileno de    

1 L com tempo de medição de 15 minutos. 

Volume (mL) Taxa de Contagem (cpm) Fator de Calibração (cpm.Bq-1) 

100 3573 1,7501 ± 0,0063 

200 2873 1,4072 ± 0,0058 

300 2360 1,1560 ± 0,0053 

400 2017 0,9880 ± 0,0050 

500 1738 0,8513 ± 0,0047 

600 1537 0,7529 ± 0,0045 

700 1352 0,6622 ± 0,0043 

800 1207 0,5912 ± 0,0041 

900 1112 0,5447 ± 0,0040 

1000 1004 0,4918 ± 0,0039 

 

 

Figura 11. Curva de calibração obtida a partir da fonte de 22Na para medições 

in vitro em amostras de urina.  

 

 

4.5. DETERMINAÇÃO DA AMD, IMD E DEMD PARA O MÉTODO DE 

BIOANÁLISE IN VITRO POR MEIO DA FONTE DE 22Na 

 

 Na Tabela 14 são apresentados os valores de AMD calculados a partir 

da fonte padrão de 22Na em função do volume da amostra. 
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Tabela 14. AMD em função do volume da amostra de urina. 

Volume (mL) AMD (Bq) 

100 0,73 ± 0,18 

200 0,87 ± 0,22 

300 0,98 ± 0,27 

400 1,46 ± 0,31 

500 1,59 ± 0,36 

600 1,63 ± 0,41 

700 1,92 ± 0,47 

800 2,00 ± 0,53 

900 2,07 ± 0,57 

1000 2,19 ± 0,63 

 

 

As AMD foram comparadas à atividade correspondente aos níveis de 

registro de 1 mSv no compartimento urina acumulada mostrados nas Tabelas 

6, 7 e 8 para a metodologia in vitro. Em todos os cenários avaliados, as AMD 

do sistema no compartimento urina acumulada apresentaram-se menores que 

as atividades correspondentes ao nível de registro até 24 horas após a 

incorporação. Então, a técnica de bioanálise in vitro do radiofármaco 18FDG no 

compartimento urina acumulada é válida para monitoração interna em até 24 

horas para incorporações via ingestão e via inação de 18FDG na DIPRA.  

 Por meio das Tabelas 6, 7 e 8, observa-se que o cenário de 

incorporação de maior excreção m(t) na urina acumulada. O cenário escolhido 

foi via ingestão de forma que o coeficiente de conversão de dose apropriado é 

4,47 x 10-11 Sv/Bq. Para o compartimento urina acumulada, o valor de m(t) 

obtido foi 5,43 x 10-2 Bq/Bq para o tempo de 0,1 dia.   

 Desta forma, a DEMD foi estimada para medições in vitro realizadas até 

2,4 horas após a ocorrência de incorporação via ingestão de 18FDG. Na Tabela 

15 são apresentados os resultados obtidos de AMD, IMD e DEMD e fator de 

calibração do detector HPGe em função do volume de ácido nítrico simulando 

urina.  
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Tabela 15.  IMD e DEMD para diferentes volumes na geometria de frasco de 

polietileno de 1 L obtidos por meio da curva de calibração. 

Volume (mL) IMD (Bq) DEMD (nSv) 

100 13,4 ± 3,3  0,60 ± 0,29 

200 16,0 ± 4,1  0,72 ± 0,29 

300 18,0 ± 5,0  0,80 ± 0,47  

400 26,8 ± 5,7    1,20 ± 0,51 

500 29,4 ± 6,6  1,31 ± 0,59 

600 30,0 ± 7,6 1,34 ± 0,68 

700 35,4 ± 8,7   1,58 ± 0,78  

800 36,8 ± 9,8 1,64 ± 0,88 

900 38 ± 11 1,70 ± 0,94 

1000 40 ± 12  1,8 ± 1,0 

 

 Os valores de AMD para o método de bioanálise in vitro apresentados 

na Tabela 15 aumentam em função do volume da amostra. Como a atividade 

contida no frasco de polietileno não foi alterada com o aumento do volume, a 

mudança de geometria com a adição de solução de ácido nítrico atenua a 

radiação emitida pela amostra, diminuindo, dessa forma, a sensibilidade de 

detecção do sistema.  

 

 

4.6. MONITORAÇÃO INTERNA NO CRCN-NE  

 

 Das 150 medições na geometria de cérebro realizadas em 60 dias de 

monitoração interna in vivo, foram estimadas doses efetivas comprometidas 

acima do limite de detecção (109,1 nSv) em sete medições. As incorporações 

do 18FDG ocorreram em um trabalhador responsável pela síntese do 

radiofármaco e em três responsáveis pelos controles de qualidade físico-

químico e microbiológico. Foi realizada monitoração da superfície do corpo dos 

trabalhadores para excluir a possibilidade de contaminação externa e garantir 

que na monitoração in vivo foram mensuradas atividades referentes à 

incorporação interna. Na Figura 12 são apresentados os valores de doses 

efetivas comprometidas para os referidos trabalhadores, sendo cada um deles 

representado por uma cor. As incorporações ocorreram em dias não 

consecutivos. 
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Figura 12. Doses efetivas comprometidas referentes às incorporações do 

18FDG.  

 

 
(a) Síntese 
(b) Controle físico-químico 
(c) Controle microbiológico 
 

 O valor máximo de atividade incorporada de 18FDG obtido foi (4,03 ± 

0,21) kBq para um trabalhador envolvido no procedimento de controle de 

qualidade microbiológico do radiofármaco. 

Apesar de ter ocorrido incorporação do 18FDG acima do limite de 

detecção do sistema in vivo (109,1 nSv), os valores das doses efetivas 

comprometidas obtidos ficaram abaixo do nível de registro recomendado pela 

IAEA, de 1 mSv.  

Entretanto, é necessário ressaltar a importância da monitoração individual 

interna, uma vez que, mesmo os procedimentos de produção de 18FDG 

estando em conformidade aos requisitos de proteção radiológica, houve 

incorporação detectada por meio da monitoração in vivo.  
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5. CONCLUSÃO 

  

 As técnicas de monitoração interna in vivo e in vitro para avaliação de 18F na 

forma de 18FDG desenvolvidas no Laboratório de Dosimetria Interna e no 

Laboratório de Medidas de Atividade de Radionuclídeos pertencentes ao 

CRCN-NE apresentaram sensibilidade suficiente para monitoração 

ocupacional interna, uma vez que devem ser detectadas doses abaixo do 

limite mínimo recomendado pela IAEA, de 1 mSv.  

 O método de bioanálise in vivo na geometria de cérebro apresentou 

atividade mínima detectável de 79,7 Bq, enquanto que, para o método de 

bioanálise in vitro em amostra de urina o maior valor foi 2,19 Bq para 1 L, 

resultando em doses efetivas mínimas detectáveis de 109,1 nSv e 1,8 nSv, 

respectivamente, valores muito abaixo do nível de registro de 1 mSv. 

 O fator de decisão mostra a necessidade da realização da monitoração 

individual interna nos IOE envolvidos nos procedimentos de síntese e 

controle de qualidade do 18FDG da DIPRA/CRCN-NE. Na monitoração 

interna in vivo foram estimadas doses acima do limite de detecção (109,1 

nSv) em sete medições, sendo três delas em um único trabalhador envolvido 

na síntese e quatro em três trabalhadores envolvidos no controle de 

qualidade deste radiofármaco.  

 A frequência das incorporações e os valores de dose efetiva comprometida 

obtidos na bioanálise in vivo sugerem que esta pode ser realizada nos IOE 

do CRCN-NE apenas em situações de acidentes ou com frequência menor, 

por exemplo, nos dias de maiores atividades produzidas de 18FDG.  
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Apêndice A 
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Apêndice B 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa “Implantação de Técnicas para Avaliação da 

Exposição Ocupacional Interna devido a Radiofármacos PET”. 

Sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, o(a) senhor(a) pode desistir de participar e retirar 

seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição. 

O objetivo deste estudo é a implementação de técnicas otimizadas para avaliação da exposição interna à 

radiação com métodos de bioanálise aplicáveis a todos os radioisótopos manipulados nas áreas de saúde e 

pesquisa.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em fornecer sua urina por 24h, e para tal serão fornecidos materais 

apropriados descartáveis. Após as análises, o material biológico coletado será devidamente descartado. Seu 

material será usado apenas para efeito desta pesquisa. Além desta análise serão realizadas também imagens in 

vivo utilizando um detector de radiação de iodeto de sódio, que será colocado próximo ao Sr. (a). Neste caso, 

nenhuma amostra biológica será coletada, apenas imagens, seguindo procedimento semelhante a uma 

fotografia, embora mais demorado (com duração de 20 minutos). 

Os riscos inerentes a sua participação poderiam existir caso identificássemos de alguma forma o Sr. (a), mas 

garantimos que seus dados são de caráter sigilosos e que em nenhuma hipótese seus dados pessoais serão 

levados a público.  Seus dados ficarão sob a guarda do pesquisador responsável por esta pesquisa por um 

período de 5 (cinco) anos após o término da mesma, os quais posteriormente serão destruídos. O acesso e a 

análise dos dados coletados se farão apenas pelas pesquisadoras  envolvidas no projeto e/ou seu orietandos. 

O principal benefício relacionado com a sua participação será a contribuição para a otimização dos 

procedimentos de monitoração à exposição ocupacional rotineira e em acidentes. 

O Sr. (a) receberá uma cópia deste documento onde consta o telefone e o endereço institucional da 

pesquisadora principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. Caso deseje saber se este projeto foi avaliado por um Comitê de Ética, ou mesmo fazer alguma 

denúncia sobre procedimentos antiéticos o Sr.(a) poderá contactar o CEP/CPqAM no telefone 21012639.  

 

______________________________________ 

Pesquisadora responsável: Fabiana Farias de Lima Guimarães 

Centro Regional de Ciências Nucelares do Nordeste, Av Prof Luiz Freire, 200, CDU, Recife/PE 

Fone: 81 37978024 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em participar do 

estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou 

constrangimento.  

Nome:  ______________________________________________     RG: ______________________________________ 

Assinatura : __________________________________________________ 
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Apêndice C 
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Apêndice D 
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