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R E S U N . O

Um método de produção de I livre de carregador e
com alta pureza radionuclidica, cujo processamento é totalmente
feito de maneira remota, foi desenvolvido no Instituto de En-
eenharift Nuclear do Rio de Janeiro. 0 I é* produzido pelo te

5 ?3 ~ca intento do seu precursor o Xe que é obtido através da re-
ação 122Te (3He, 2n) 123Xe com feixes de .3Ke de 30 MeV do ciclo
tron de energia variável do IEN. 0 alvo de TeO, (natural) ir-
radiado é aquecido num forno a 675 C e o Xe desprendido é
capturado numa armadilha de cobre mantida a -196 C. 0 1 é
retirado da armadilha com soluçio O,1N de KaOH quando atinge a
atividade máxima, 6,3h após a captura. A partir da irradiação
do alvo, todo o processo é feito de maneira remota utilizando
sistemas elétricos, pneumáticos, nanipuladoras e pinças. 0 con
trole de qualidade é feito por espectroscopia gama e de absor-
ção atômica.
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A B S T R A C T

A method for production of carrier free I with high
radionuclidic purity in which the processing is done remotely
was developed at Instituto de Engenharia Nuclear in Rio de

123 • 123

Janeiro. The I is produced in the decay of Xe which is
obtained through the reaction 122Te (3He, 2n)123Xe with 30 MeV
3He beams of IEN's variable energy cyclotron. The irradiated
natural TeO, target is heated in a furnace at 675°C and the

123diffused out Xe is adsorbed in a copper trap mantained at
-196°C. The * 3Xe is allowed to decay during 6.3 hrs and the
123

I produced washed out of the trap with a 0.1N solution of
NaOK. All the process is remotely controlled by using electric
and pneunatic systems as well as manipulators and tongs. The
quality control was achieved by atomic absorption and gamma-ray
spectroscopy.
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C A P I T U L O I

I N T R O D U Ç Ã O

A produção de radioisõtopos tem desempenhado papel mui
to importante nos dias de hoje devido às diversas aplicações
que estes encontram nos mais variados ramos da ciência. Os
radioisõtopos tem ajudado enormemente na elucidação de proble-
mas que até então permaneciam insolúveis com o uso de técnicas
convencionais na química» física, bioquímica, medicina, etc...
Dentre estes ramos da ciência um dos que apresenta maior área
de utilização é o da medicina nuclear, porque as técnicas de
detecção sofreram enorme progresso nos últimos anos permitindo
que se pudesse fazer uso de todo o potencial oferecido pelos
radioisõtopos.

A medicina nuclear faz uso dos radioisõtopos tanto pa-
ra estudos "in vitro" onde se pesquisa as mais diversas reações
bioquímicas, como também para estudos "in vivo" onde se faz a
administração do radioisõtopo no paciente para fins terapêuti-
cos ou de diagnóstico.

Um radioisõtopo para ser utilizado com sucesso em diag
nose médica, como traçador deve atender a certos requisitos mí-
nimos necessários de modo que seja usado com a máxima eficiên-
cia, permitindo ao mesmo tempo que a menor dose de radiação pojs
sível seja absorvida pelo pa» rente.

Estes requisitos sac*1':deve ser livre de carregador,
deve possuir pureza radionuclídica, deve possuir meia-vida com-
patível com c fenôneno biológico ect estudo', deve emitir prefe-
rencialmente radiação monocromática na região de 100 a 300 KeV,
faixa em que os aparelhos de detecção apresentam máxima eficiên
cia; não deve emitir radiações corpusculares; d.eve possuir pure
za radioquímica, isto é, deve estar todo na forma química pré-
estabelecida evitando-se assim a existência dt compostos com
características nãc específicas para o órgão a ter estudado; de
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vc estar livre de contaminantes químicos; deve ser disponível e

econômico, a forma final do radioisótopo deve ser estéril e api

rogcnica.

Um dos elementos mais versáteis do ponto de vista de
sua utilização como traçador é o iodo porque este elemento é
muito susceptível à reações de substituição fazendo com que ele
possa ser ligado a um sem núnero de corpos tos específicos para
os mais diversos órgãos e funções do corpo humano.

Os radioisótopos de iodo mais utilizados en medicina
nuclear sio: o 1 2 3 I , 1 2 SI e 1 3 1 I . 0 1 2 3I por suas caracterís-
ticas é o radioiodo mais adequado para estudos diagnósticos "in
vivo" por preencher quase que totalmente os requisitos citados
acima, ele encontra contudo sua maior aplicação en estudos da

glândula tireóide aproveitando-se da alta afinidade desta com c
- 123 131

elemento em questão. 0 I apresenta vantagens sobre o I
e "Tc quando utilizado para diagnóstico de tireóide especial-
mente em crianças, além disso, o grande potencial deste elemen-
to na marcação de moléculas com especificidade para os mais di-
versos órgãos e funções do corpo humano fazem do I um radió-
isótopo dos mais importantes na medicina nuclear.

No Brasil o radioiodo mais utilizado ainda é o I d£
vido ã facilidade com que este pode ser produzido e até mesmo
importado quando comparado ao I, que só pode ser produzido
através de aceleradores e devido a possuir meia vida de 13,2h
não ser disponível economicamente para importação.

A produção de radioisótopos utilizando-se un ciclotron
exige a montagem de laboratórios e aparelhagens adequadas para
a desmontarem de alvos (muitas vezes enriquecidos er. um de terra
nado isÓtopo), separação do radioisótopo produzido para livra-
lo de impurezas, bem coao o controle de qualidade de produto fi
nal levando em conta os princípios de proteção radiológíca para
a segurança do pessoal envolvido na produção, 0 projeto e con£
trução de um laboratório que permita o manuseio remoto do ir.éto-
do de produção utilizado t preencha os requisitos necessários



4O control* dc qualidade do produto final, requer um suporte fi
n«nceiro e de pessoal vultoso, sendo este o aotivo pelo qual o

ftio foi ate então produzido no Brasil.

Neste trabalho foi desenvolvido u» método de produção,
separação e controle de qualidade de I livre de carregador
cor c tínino de contaminação radionuclídica para ser utilizado
es. diagnóstico aédico. 0 método faz uso da reação
17?Te (3He, 2n) 1 2 3Xe p4 ^ ? 3 I . utilizando-se o feixe do ciclo-
tron cer.pacto de energia variável CV-28 do Instituto de Engenha
ria Nuclear no Rio de Janeiro.



C A P Í T U L O II

REVISÃO DA LITERATURA

Na produção de um determinado radioisótopo é funçio do
expericentador escolher, quando possível, o nétcòo que r.elhor
se enquadre dentro das limitações do seu laboratório. A produ-
ção de I con ciclotron é possível através de diferentes sé

(2 1 ~"

todos e reações. W.6. Myers e K.O. Angers foram os primei-
ros a descobrir a utilidade do I como traçador por volta de

123 -1962. A partir de então o I e produzido e utilizado em di«£
nóstico médico sendo potencialmente adequado para o estudo de
diversos órgãos e funções no corpo hurr.ano. Entretanto ele en-
contra sua maior aplicação em diagnóstico da glândula tireõide.
K.Z. Winkel 1 3' estudou a utilização de - I para diagnostico da
tireõide bem como as vantagens que apresenta sobre I e "Tc

123quando utilizados para o mesmo fim e concluiu que o I devido
às suas excelentes propriedades físicas e nucleares é o radio-
isõtopo ideal para diagnóstico da tireõide.

W.6. Myers e colaboradores* ' estudaram a utilização
193

de I em diagnose chegando â conclusão que este é muito mais
vantajoso do que o I quando usado
tireõide» especialmente em crianças.

vantajoso do que o I quando usado para estudos da glândula

Um estudo feito por A.W.6. Golden ' revelou que no
diagnóstico da tireõide a dose de radiação cedida ao paciente é
de SO ã 100 vezes maior quando se usa I ao invés de 1.

II*1. Os Métodos de Produção

» 123

Os métodos de produção de I encontrados na literatu
ra podem ser classificados em dois tipos distintos: produção
direta • produção indireta. Por produção direta entende-se os
métodos que se utilixam de reações em que o radioisótopo de
interesse é produzido diretamente do material alvo. Produção
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indireta é assim chamada quando o radioisótopo é conseguido

através do decaimento do seu precursor que por sua vez foi sepa

rado do material alvo e permitido decair por tempo determinado

para que haja máximo crescimento do produto.

Uma avaliação das principais reações utilizadas para
produzir "I foi feita por V.J. Sodd e colaboradores . Eles
mostram que os únicos métodos disponíveis economicamente para

123 121 123

a produção de I sao aqueles que fazem uso de Sb, Sb,
Te, Te e Te como material alve. Além disso o trabalho

de Sodd procura enfatizar os métodos cujos limites de energia
das partículas bombardeantes estejam dentro daqueles possíveis
de se obter com ciclotrons compactos.

(7)H.L. Kagedoorn e R. Van den Bosch assim como E.
í8) 12U 123

Acerbi e colaboradores utilizam a reação Te Cp, 2n) I
123fará produzir I. Eles usam alvos com enriquecimento de

121 2 1 - «•
91,86% em Te e bombardeiam com protons com energia de 2M a
20 MeV conseguindo um rendimento da ordem de 20 mCi/uAh com

12U

0,7% de I como impureza, no fim do bombardeio. Ambos utili-
zam Te metálico como material alvo.

H.L. Hagedoorn e R. Van den Bosch fizeram tanbém um
123 123 1?3

estudo da produção de I através da reação Te(p, n) Ibombardeando TeO. com 87,45% de enriquecimento, e obtendo
rendimento com protons de IS à 13 MeV no fim do bombardeio de
"»,1 mCiAiAh de I com 0,«*% de 1?I*I encontrando-se ainda vesti
Ho, d» 126I . 1 3 0I.

A produção de 1 2 3I «través ca reação 121Sb(*He,2n)123I
e feita por D.J. Silvester * colaboradores . 0 rendimento
conseguido com feixe de alfas de 25,1 MeV é de 150 pCi/yAh. Os
contaiTiinantes encontrados no fim do bombardeio são I, I,
126

I em quantidades de 0,71%, 0,'69% e 0,13% respectivamente.



Entre as reações de produção indireta estudadas, T.

L*bowiti(10> pesquisou a reação 122Te (3He, ?n> 1 2 3Xe B* 1 2 3 T .

0 rendimento medido foi de D,07 a 0,32 mCi/pAh de I varian-
122do-se a espessura do alvo de Te com 90,93% de enriquecimento

2 3
de 62 à 132 mg/cm e bombardeando-se com feixes de He de 21,3
a 30 MeV.

0 desenvolvimento de um projeto de produção de JI
através da reação 122Te (UHe, 3n)123Xe ** » 1 2 3 I , foi feito
por V.J. Soâd e colaboradores*11*. Fcr=r. obtidos de 2 I Ur.Ci/h

122bombardeando-se alvos de Te com enriquecimento de 96% con;
partículas a de 2U MeV e correntes de SO uA. Os contaminant es

124 ' *
encontrados foram I en quanti<
ca de C,t% no fim do bombardeio.

12U 125

encontrados foram I em quantidades de 0,001% e -""i com cer-

R.M. Lambrecht e A.P. Wolf ( 1 2 ) produzem 1 2 3I através
do gerador 122Te (**He, 3n) 1 2 3Xe—ll__» 1 2 3I conseguindo um ren-

123

dimento de 200 uCi/uAh com difusão de Xe durante o bombar-
deio do alvo com partículas a de 45 â 35 MeV.

II.2. Métodos de Separação

123A separação entre o i produzido e o material alvo
depende essencialmente do tipo de produção. A produção direta
geralmente requer un processamento químico mais complicado para

123
a obtenção do I com alto grau de pureza.

No método de separação utilizado por E. Acerbi e ccla-
/ Q \

boradores é feita a dissolução dó alvo de Te metálico bombar
deado em K0SOU com adição de H o0. para oxidar o iodetc, apôs o

12 3 -
que se faz una destilaçlo. 0 I liberado é carregado por
uma corrente de nitrogênio e coletado em 10 ml de NaOK 0,01N.

(9) '
D.J. Silvester utiliza Sb como material alvo para

a produção de I. A separação é feita dissolvendo-se o Sb
bombardeado com uma mistura de HgSO^ - NaNO^. 0 radioiodo é en
tão destilado e capturado em CCl^ de onde é então extraído com
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solução diluída de KaOH.

Uma separação por destilação seca c feita por R. Van

den Sosch . 0 alvo bombardeado e levado a um forno pré-aque-
cido a temperatura um pouco mais baixa que o ponto de fusão de
TeO9. O i liberado e capturado em solução de flaOK.

Quando se usa um método de produção indireta, a separa
ção é feita como a descrita por V.J. Sodd . 0 alvo bombar-

" 1?3

dcaóo e aquecido pele feixe, deste r.occ o Xe produzido e di-
fundido e então capturado em recipientes banhados em nitrogênio
liquido e permitido decair para que haja máxima produção de

12^0 processo de liberação do "Xe produzido de alvos de
Te metálico foi estudado por V.J. Sodd que determinou que a
eficiência do processo e* dependente da temperatura e taxa de
escoamento da água de refrigeração do alvo, da taxa de esc.va&.en
to do gás carregador e da densidade de corrente que bombardeia
o alvo.

J.W. Blue e V.J. Sodd(13) estudando a difusão de 1 2 3Xe
á

um breve aquecimento a 300°C

1?9 19 3
de alvos de Te concluirá» que todo o Xe é liberado após

123

Um estudo da liberação de I de alvos de TeO, foi
feito por R. Van den Bosch e colaboradores que determinaram
que um aquecimento de alguns minutos à temperatura próximas do

123
ponto de fusão de TeO? libera todo o I produzido.

Um estudo da difusão de gases nobres er. sólidos foi
feito por R. Lagerwall e K.E. Zir.en . Este estudo é muito
útil para experiências de difusão envolvendo ativação de alvos.



C A P Í T U L O III

FUNDAMENTOS TEÕRICOS

III. 1. Analise das Características Físicas do Radioisótopo

Na utilização de un determinado radioisótopo ns medicü
na nuclear deve-se ter en mente os riscos e benefícios associ-
ados con a radiação absorvida pelo paciente. Ao decidir-se por
sua utilização, deve-se portanto pesar estes fatores e obter
unia margem superior de benefícios. As características físicas
do radioisótopo de interesse são os fatores que devem ser anaijL
sados para ur.a decisão final. Um dos requisitos necessários pa
ra a utilização de um radioisótopo é que ele não seja emissor
de radiação corpuscular tais como 8» elétrons de conversão»
etc... pois este tipo de radiação devido ao seu curto alcance
na matéria cede uma dose de radiação alta ao paciente. Os radio
isótopos ideais para uso em diagnose são os emissores y que de-
caem através de captura eletrônica, e possuem meia-vida compatí
vel com o fenômeno biológico a ser estudado. Este tipo de de-
caimento ocorre quando um elétron geralmente da camada K é cap-
turado pelo núcleo. A vaga deixada na camada K é preenchida
por um elétron de uma camada mais externa ào átomo e o proces-
so e acompanhado pela emissão de raio X característico. 0 es-
quema de decaimento do radioisótopo deve ser pois estudado an-
tes de decidir-se pela sua utilização. 0 esquema de decaimento
do I cuja meia-vida e de 13,2h é mostrado na figura (III-l).
Este radioisótopo decai 100% por captura eletrônica, além dis-
so, o seu principal raio y com abundância de 83% e energia de
1S9 KeV esta dentro da faixa considerada ótima para a sua
detecção. Tara ternos cor.párativos pode-se ver na figura
(IIÍ-2), o es-querâ de decaimento do I cuja B>.eia-vida é de
8,0wd . Como pode-se observar ele decai por decaimento 6",
o seu principal raio y ten abundância de 82% e energia de
36u KeV a qual está fora da faixa ótima de energia para a dete£
çÃo.
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Assim, uma analisadas características físicas das in-
Durezas radionuclídicas possíveis de serem produzidas por re-
açoes paralelas é de suma importância para diminuir-se a níveis
aceitáveis as doses de radiação cedidas aos pacientes, corto
também para conseguir-se una boa imagem do órgão era questão.Una
impureza extremamente indesejável e infelizmente muito cocam em
alguns r.étodos de produção é o I, devido a algumas de suas

características físicas, as quais podem ser observadas no seu
- (18)

esquema de desintegração na figura (III-3). Ele possui me-
ia-vitís de ",15d, decai 29% por decaimento B* o devido a isto
pode aumentar a dose de radiação cedida para corpo inteiro em
até TOO vezes , se comparado com o I quando captados pela
glândula tireóide. Uma outra impureza comum nos métodos de pro
dução de I, é o I; este radiomiclídeo .entretanto corso pc-
de-se observar pelo esquema de decaimento ha figura (III-«O,
não é uma impureza das mais perigosas porque ele decai 100% por
captura eletrônica. Estas impurezas contudo são difíceis de se
rem totalmente evitadas e por isso deve-se ter o cuidado de pe-
lo menos mantê-las em um nível mínimo aceitável.

III.2. Reações Nucleares(21>

Na produção de radioisõtopos faz-se necessário ao pes-
quisador um conhecimento de reações nucleares de modo a conse-
guir-se dados nucleares necessários para a otimização do proce£
so de produção do radionuclídeo desejado. Sendo assim, uma aná
lise das reações nucleares possíveis de produzir tal radioisõto
po é pois o primeiro passo nwr.a pesquisa desta natureza. Na
escolha de uxa determinada reação deve-se portanto em primeiro
lugar farer un balanço de rassa e energia e verificar se cs re-
sultados obtidos credenciam a reação estudada ccr.o possível de
se pesquisar para a produção do radionuclídeo de interesse cem
as características do laboratório «, principalmente, do acelera
dor que será utilizado para este fim.
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Considere-se por exemplo a reação abaixo:

a • B •* C • d (III-l)

onde B é* o núcleo alvo, e a é a partícula incidente, C e* o nú-
cleo produto e d é a partícula produto. Supondo-se que o nú-
cleo alvo está inicialmente em repouso e sendo a energia total
a sona da energia de repouse e da enérgica cinética e afirr.sr.\c
-se que a energia total se conserva em uma deterr.inada re;.ío
nuclear tem-se que:

(E • m e 2 ) • Kac
2 = (Er + M rc

2) • (E, + n.c2)a a o L L o c

onde m , Mfi, m, e M« representam as massas áã partícula inciden
te, núcleo alvo, partícula produto e núcleo produto respectiva-
mente, E , E. e E. representara as energias cinéticas de partí-
cula incidente do núcleo produto e da partícula produto respec-
tivamente e c ê a velocidade da luz. A diferença entre a ener-
gia cinética dos produtos da reação e da partícula incidente é
definido como o valor Q da reação:

Q - E c • E d - E a (III-2)

que pode ser expressa em termos das massas utilizando-se a
equação (III-3)

Se o valor de Q e positivo, a energia cinética dos produtos é
maior que a dos reagentes e a reação é dita ser exoenergética.
Se o valor de Q é negativo, a reação é dita ser endoenergetica
e a massa des produtos é ir.aíor que a dos reagentes.

Na equação (III-2) o terro Zç é a energia de recue do
núcleo produto que é geralr.ente r.uito pequena e difícil dé me-
dir. Levando-se em consideração a conservação-do nor.ento em
uma dada reação pode-se eliminar esta energia de recuo nas equa
ções cinenaticas. Consideremos por exemplo o caso em que as
partículas que saem são observadas num ângulo de 90° con a dire
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ção do feixe de projéteis' como pode ser visto abaixo na figura
(III-5).

a
—O

FIG III.5 DIAGRAMA ESOUEMATICO DE UMA REAÇÃO NUCLEAR.
(22)

0 momento resultante também deve ser dirigido ao longo do eixo
x já que assim o era antes da colisão; deste r.odo têir.-se que:

Ba va MCVC cos

e que:
mdvd * MCVC **n (III-5)

onde va, v^, Vc $ao as velocidade» da partícula incidente» par*
tícula ejetada e do núcleo que recua respectivamente. Sendo $
o ângulo entre o eixo x e a direção do recuo do núcleo produto.
Elevando-se as equações (III-1*) e (IlI-f) ao quadrado e somando
-as têm-se que:
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(na v ^ ) 2 • (md v d )
? = (Mç V c )

2 (111-6)

Sendo E a * 1/2 »a v*. Ed = 1/2 »d v
2, E c = 1/2 Mc Vc

Obtêm-se:

Substituindo-se na equação Gil-2» te-.-se:

Q = E. (l*m./Mr) - E^ (1-r. /Mr) (III-8)

Considerando-se a formação de um núcleo composto quan-
do da colisão da partícula incidente cosi o núcleo alvo, pode-se
dizer que:

a * B •» (X) •» C • d • Q (III-3)

Onde (X) é o núcleo composto. Numa reação endoenérgé-
tica uma quantidade - Q de energia é necessária para excitar o
núcleo composto para que ele se desintegre pelo canal C • d.
Esta energia pode ser fornecida como energia cinética da partí-
cula incidente. Entretanto parte desta energia é usada para
fornecer momento ao núcleo composto de modo que- para uma quânti.
dade de energia - Q estar disponível precisa-se ceder energia
em excesso. A quantidade de energia necessária para excitar c
núcleo composto em uma reação endoer.ergética é chamada energia
limiar e pode ser calculada considerando-se Mx e Vx como sendo
a massa e a velocidade do núcleo ccrposto. A conservação do
momento requer que:

X Kx

A energia cinética necessária para excitaçSo do núcleo
composto i:

- Q « 1/2 »av£ - 1/2 KxvJ s 1/2 nav£ <1 -
 Ba / MX }
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cooo Mx = KB • B^e - Q = 1/2. V «
M B [(MB * ***}

v

Então a energia limiar é:

E, s 1/2 m V = - Q(l • n/K) (111-12)

0 valor Q da reação tea como a energia liniar desta
são dados que podem ser medidos experimentalmente * e constituent
-se em parâmetros importantes na escolha do método de produção
de um radionucLídeo.

II1.3. Decaimento Radioativo*23>

As leis de decaimento radioativo, são 'geralmente apli-
cadas em um método de produção de radioisõtopos, especialmente
aqueles em que. se utilizam produção indireta, ou seja, o radio-
nuclídeo de interesse é produzido através do decaimento de um
precursor.

A equação que representa o decaimento dcs átomos de

uma substância radioativa com o tempo é:

N (t) * N o e"
Xt (111-12)

onde N (t) é o número de átomos presentes no tempo t. N e o
número inicial de átomos do radionuclídeo presentes no tempo
t » 0 e A é a constante de desintegração do radionuclídeo. De-
rivando-se a equação (111-12) obtém-se a equação que representa
a variação con o tenpo de ura substância radioativa que decai.

|| = XW (111-13)

A partir das equações (IIX-12) e (111-13) pode-se de-
senvolver outras equações matemáticas para o cálculo de certas
propriedades das substâncias radioativas tais como suas meias*
vidas (T1/2) e vidas-médias ( T ) . Uma das muitas aplicações das
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leis do decaimento radioativo esta na determinação da atividade

de U M certa substância radioativa ca função do tempo e tambéa

no cálculo do tempo necessário para que haja a máxima formação

de um dado produto através do decaimento de seu precursor de mo

do a otimizar-se certos .fatores num método de produção do radio

nuclídeo.

Suponhtnos que un detercinado raéionuclféco 1 se de-

sintegra nuaa taxa:

ÚH

-iJ s - 1 N (III-1H)
O X JL 1.

formando um outro radionuclídeo 2 cuja taxa de vari-

ação é igual a:

dK
~3t = XtHx - X2H2 (111-15)

-
com o tratamento matemático devido pode-se mostrar que

M2 s T~=T' Nl (e " * } * M22 s T~=T' Nl (e " * } * M2

0 primeiro termo da equação (111-16) mostra o cresci-

mento da atividade do filho através do decaimento do pai» e o

desaparecimento do próprio filho enquanto o segundo tenso dá a

contribuição dos átoncs do filho presentes no tempo t. Diferen

ciando-se a equação (331-16) tin-se que:

dN, \\ -\y\ X9*. n -X.t

Para calcular-se o tempo ea que a atividade do filho

iba ou seja t - t ,

tituindo na equação (331-17).

será K&xiiba ou seja t - t , faz-se Ĵ_2 * 0 e obtéc-se, subs-
x dt
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Deste modo pode-se, calcular quanto tempo deve-se dei-
xar o precursor decair para proceder-se à separação do produto
do decaimento de tal maneira que sua atividade seja máxima.

III.4. Interação da Radiação com a Matéria

0 alcance (R) na matéria de partículas carregadas e o
poder frenador (S) são conceitos importantes tanto na obtenção
de dados para .a produção de radieisôíopos como seções de choque,
funções excitação e rendimento de produção como no estudo de
dosimetria e proteção radiolõgica. Alguns radioisotopos são
emissores de radiação corpuscular tais como partículas 6» este
tipo de radiação, char.ada também de partículas leves icr. r.assa
igual a massa do elétron sofrendo muito espalhamento quando de
sua interação com a matéria, não tendo alcance definido. As
partículas pesadas tais como He, o, d, etc... possuem alcance
bastante definido por terem uma trajetória praticamente linear
em vista de sua maior massa. 0 alcance de uma partícula car-
regada é extremamente dependente de sua energia, de sua massa,

C 26 )

de sua carga e da densidade e carga do meio . Quando .uma
partícula carregada atravessa um meio ela perde energia ionizan
do ou excitando átomos em sua trajetória. A distância media
atravessada pela partícula na direção incidente até perder toda
a energia cinética é definida como o seu alcance (R). Uma ou-
tra propriedade muito usada é o poder de frenamento de partícu-
Ias Carregadas ÍS) que é definido como a taxa de energia(dE)
perdida por u?.a partícula ao atravessar uma distância (dx) em
um determinado meio como mostra a equação (111*19).

S = - || (111-19)

0 poder frenador i mais utilizado na obtenção, de da-
dos para a produção de um radioisõtopo porque este conceito es-
tá relacionado com a perda de energia da partícula. Para fins
biológicos una propriedade de maior importância é a transferên-
cia linear d< energia (LET). Ela é definida co?.c a quantidade
de energia localmente transferida por urr.a partícula carregada
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aos atonos vizinhos ao atravessar ur.a pequen» distância. Pari
partículas pesadas com energia entre 1 e 10 MeV/nucleon S e LET
tem aproximadamente o mesmo valor, mas para partículas leves de
vido à produção de radiações secundárias e "brensstrahlung",
eles diferem consideravelmente já que as radiações secundárias
também irão interagir com a matéria m<às não depositarão energia

localmente. As partículas de alta LET tais cone a, d, etc
produzem mais danos devido ã produção de recuos que as de bai-
xa LET como elétrons, raios X e raios y.

Um conceito que nos dá idéia dos danes biológicos cau-
sados por uma dada radiação é o efeito biológico relativo, da
radiação Z definido pela razão abaixo:

dose de radiação padrão (raio X de '250 KeV) necessária

R.6.E. _ para produzir um efeito biológico
dose da radiação Z necessária para produzir o mesmo
efeito biológico

III.5. Cálculo da Dose Absorvida

Na utilização de um radioisotopo "in vivo" é de grande
importância que se saiba a dose de radiação absorvida pelo pa-
ciente tanto em corpo inteiro como em cada órgão âo corpo. Para
se calcular a dose de radiação absorvida deve-se conhecer o
significado de dose de radiação (D) e taxa de dose de radiação
(R ( )

A dose de radiação é a medida do total de energia da
radiação absorvida por ur. grana de substância, tendo cor.o uni-
dade o rad, que I defir.idc cono IOC ergs de energia absorvida
por grar.a de r.ateriel. A taxa de dese de radiação R (t) é deí.í
nida como a quantidade de energia absorvida por unidade de ten\-
po por grar.a de material. Qusndo se administra ur. detern.ir.scíc
radioisotopo em um paciente, ur.a fração deste "é captada pelo
órgão de interesse. Para deterrir.ar-se a dose de radiação ced£
da a este ou a outros órgãos do corpo htrr.ano muitos fatores são
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necessários, alguns relacionados com as características nucle-

ares do radionuclídeo e outros com a distribuição biológica do
- (29)

radiofarnaco

No cálculo da dose de radiação absorvida ter-se que

calcular a fração da radiação total eiritida pelo órgão fonte

que ê absorvida pelo órgão de interesse (órgão alvo). C método

mais utilizado para este cálculo é o método da fração absorvi-

da . Neste método a dose de radiação absorvida pelo órgão

alvo (T) é dada pela equação (111-20).

n
D : C í n.E.$. (111-20)

i=l a x 1

onde 4». é a fração da energia emitida pelo órgão fonte, que é

absorvida pelo órgão alvo, n. representa a freqüência de emis-

são da radiação i de energia E., com i variando de 1 até n e

C s AT 1 / 2 (eff)/M In (2),

onde A l a atividade no órgão, M a massa do órgão e T 1/2 (eff)

é a meia-vida efetiva, que é o tempo necessário para que metade

da atividade de uma dada substância radioativa existente em um

sistema biológico desapareça como resultado de seu decaimento

físico e eliminação biológica. A relação entre a meia-vida efe

tiva e as meias-vidas biológica e física é mostrada na equação

(111-21).

Tl/2(eff) Tl/2(bio) Tl/2

a taxa de dose R (t) é dada pela equação (111-22)

213 I n.Ei«i

(111-21)

Colombetti e Johnston mostraram que entre os radio

iodos utilizados em diagnóstico o I é o que cede menor dose

de radiação ao paciente especialmente quando usado para diagnós

tico da tireóide.
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C A P Í T U L O IV

MATERIAIS E MÉTODOS

IV.1. Controle de Qualidade

Ao se pretender usar ur. determinado radioisctopo para
diagnóstico "in vivo" deve-se ter en mente que uir. padrão de QU&
lidâde alto é necessário. Ur. radioísótcpo ao ser adr.ir.istradc
a uir. pacier.te, na r.aicria dss vezes o sera por via ir.trêvenosa
e portanto deve seguir os mesmos requisitos necessários a um
produto farmacêutico injetável, a ler. disso devido a er.issãc de
radiações têm-se que seguir certas norr.=s que garanta- cue c
radiofárr.aco esteja dentro dos padrões anteriormente estabeleci
dos para quen dele vai fazer uso.*

0 controle de qualidade de um radiofármaco começa na
escolha da reação para a produção do radioisótopo, nesta etapa
deve-se escolher uma reação que permita a produção do radioisó-
topo com o mínimo possível de contaminates. Este controle é
particularmente útil quando o produto e os contaminantes são

123 124

quimicamente iguais (Ex: I e I). No caso em que haja di-
ferenças químicas, um processamento quír.ico pode solucionar o
problema. Este tipo de controle é chanâdo controle radionuclí-
dico. A próxima etapa do controle de qualidade aparece na sín-
tese do produto final. Um radioisótcpo quando vai ser utiliza-
do para diagnóstico de um determinado órgão do corpo humano é
marcado er. um composto químico que seja r.etabolizado pelo órgão
em questão, para tanto é preciso que o produto final (racÜoíáV-
ir.aco) esteja todo na forrr.a quírr.ica pré-estatelecida de rede a
que não haja impurezas com especificidade para outros órgãos
que não o de interesse. Este controle i charade de controle
radioçuír.ico de pureza e é gcralr.ente feito por cro.T.atografia.
Os reagentes utilizados r.esta etapa da síntese do radiofármaco
devêm ser de alta pureza garantindo que os limites químicos de
pureza no produto final sejam controlados» estes limites podem
ser checados analis&r.do-se o produto final por espectror.etria
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de absorção atômica. Finalmente deve-se fazer un controle bio-
lógico no radiofármaco garantindo-se assim que este possa ser
utilizado para diagnostico "in vivo". Os requisitos biológicos
são que o produto final deve ser estéril e apirogênico. A este
rilidade pode ser controlada filtrando-se o produto final em
filtro MILLIPORE, mantendo-se o ambiente de síntese t«o limpo
quanto possível e esterilizando-se e vidraria e o produto finaL
Os pirogenicos podem ser evitados limitando-se o volune do pro-
duto final. A apirogenicidâde pode ser testada injetando-se o
produto e~. ani.nais ou utilizande-se o teste de LIMULl'3.

IV.2. Materiais

0 laboratório de produção de radioisôtopos do IEN (5)
figura (IV-1) está localizado no Departamento de Física desta
instituição. 0 departamento conta em suas instalações com um
ciclotron CV-28 de energia variável capaz de acelerar d, p, He,
3 „
He nos limites máximos de energia de lu, 2U, 28 e 36 KeV res-

pectivamente. Na figura (IV-1) têm-se uma vista do ciclotron
com a saída utilizada para a irradiação de alvos para a produ-
ção de radioisôtopos (1). Os alvos são montados em porta-alvos
e refrigerados com água para dissipar o calor produzido pelo
feixe de partículas bombardeante. Os tipos de porta-alvos uti-
lizados neste trabalho foram dois:

Um deles é um porta-alvos convencional mostrado na fi-
gura (IV-2) que i utilizado em irradiações em que não haja, pro
blerr.as de dissipâção de calor, ou seja, us&jr.-se baixas corren-
tes de feixe ou alvos terr.£camente estáveis. 0 outro tipo de
portê-alvos utilizado pode ser visto ns figura (IV-3), r.este o
alvo fica posicionado nu.?, angulo de 1CC em relação ao feixe de
partículas permitindo que se coloque correntes maiores em alvos
pouce estáveis do ponto de vista ténr.ico . Junto à sãíâã pa
rè a irradiação de alvos (1), mostrado na figura (IV-1), exis-
te ur. sístena controlado remotamente para transporte de alvos
(2) que os leva até uma célula blindada de recepção (3), locaH
zada no laboratório, de química quente e que é munida de manipu
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la dores rer.otos (&) figura (1V-H) capazes de retirar o alvo de
porta alvos sem contato manual. Neste laboratório estão monta-
das cinco células de processamento radioqufmico (U) para or.de
os alvos são transferidos e onde se faz a separação de radioisõ
topo de interesse. Na figura (IV-u) têm-se una vista do siste-

123 -
na de produção do. 1 no laboratório de produção de racioiseto

pos. Este sistema cor.sta de una câmara de difusãr inserida e~.
um forno tubular (b) onde se da a difusão de Xe produzido, e
uma célula de process emento renoto (d) or.de se faz a separação
do Xe e a posterior reTirada do "I zi-ciuziiz pelr decc.irr.er.
to do ' Xe precursor.

O laboratório de produção de radioisótopos conta com
um espectrômetro de absorção atômica no qual fazer.-se as ar.íli-
Ses de pureza química do produto final e também com aparelha-
gens de crematografia em canada fina que são usadas para o con-
trole de pureza radioquímica de radioisetopo produzido. Do pon
to de vista biológico, o laboratório esta equipado com uma auto
clave onde se esteriliza a vidraria utilizada nas células de
processamento e filtros MILLIPORE usades para esterilizar o pro
duto final.

A pureza radionuclídica é checada durante a separação
e no produto final utilizando-se detectores Ge-Li acoplados a
analisador multicanal.

IV.3. Métodos

As características do ciclotrcn do IEN forem o princi-
pal fator lir.itante na escolha do método de produção do *I.
Sendc assir, na escolha do métode ccnsiwsrcu-se antes ce rr.sis
nada estás lir.itações. Err. seguida, devido a necessidade de se
obter o I livre de carregador e com alta pureza radícr.uclí-
dica, optou-se por urn método de produção indireta o que permite
obter-se este radioisótopo praticamente livre de contarinantes.
Além do cais na decisão por esse método foi levada também em
conta a disponibilidade de material alvo existente no laborató-
rio.



FIO ( IV .4 ) VISTA 00 SISTEMA DE DIFUSÃO E CAPTURA DE X« E OOTENÇAO DE '
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O método escolhido é baseado na reação
< 3 H « ,

Na produção de um determinado radioisõtopo ur, dos para
metros mais linitantes é o alvo a ser utilizado. Um feixe de
partículas aceleradas incidindo sobre a matéria senpre provoca
aunento de temperatura. 0 alvo deve portanto ser capèz de dis-
sipar esta potência sem sofrer modificações físicas pois isto é
extrer.anente desastroso quando ocorre durante a irradiação. Se£
do as sir. um alvo ideal ê aquele que possvi &lx& estabilidade
mecânica e térmica nas condições de irradiação. Outro parâme-
tro de suma importância é a forma física do alvo pois alvos lí-
quidos, gasosos e sólidos na forma de pó requerer, a elaboração
de porta-alvos especiais e obviamente ter. que ser isolados do
vácuo produzido no tubo de transporte do feixe do ciclotron.
Por isso os alvos mais convenientes na maioria das vezes são us
sólidos que possam ser laminados.

Na produção nos laboratórios do IEN descartou-se a pos
sibilidade de utilização de Te metálico já que este elemento
possue baixo ponto de fusão (<i50oC) e iria requerer projeto de
porta-alvo especial e sofisticado como o usado por Blue e
Sodd(13).

0 composto de Te mais adequado para ser usado como al-
vo devido as suas propriedades físicas é o TeO-, este oxido pois
sue ponto de fusão de 733°C o que permite que correntes maiores
que as usadas em alvos de Te metálico possam ser usadas. Entre
tanto a utilização de alvos na forna de pó r.áo é muito recomen-
dada porque precisa-se utilizar janela para isolá-los do vácuo
e a ruptura desta durante ur.a irradiaçie causaria nZc só a ter-
da do alvo ccno protlenas de contaminação no ciclotrcn. Na esco
lha do material alvo várias possibilidades foram tentadas ser.pre
utilizando TeOj cor,o matéria prima de medo a que se pudesse
bombardeá-lo sem perigo de perdas ou contaminações; ou seja de
tal mar.eira que se tivesse estabilidade do alvo durante o besr.-
bardeio do mesmo. Depois de vários testes dois alvos ioran
aprovados. Os alvos são de TeOj fundido sobre l&mina àe Nb ou
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aço inox, em arl>os os casos c TeO. fundido espalha-se sobre
lâmina formando uma camada uniforme.de material sobre una
útil previamente determinada.

A base do alvo consiste de lâmina de Mb ou aço inox e
e mostrada na figura (IV-S). Ele é* moldada com o auxilie de
matrizes como a ãpresentaCa na figura (IV-5). 0 ~«0, é prepara
do dissolvendo-se Te metálico em soluçãc de HKC. a SC% seguin-
do-se evaporação a secura cen aquecir.erito a 3SC C curêr.te 15nir:
pera çue seja elir.inado o excesso de H:;C.

0 TeO2 assim obtido é colocado na cavidade da lâmina
moldada da figura (IV-5) e levado ao forno a 750cC durante al-
guns minutos depois dos quais ê retirado do forno e colocado so
bre unia superfície metálica (de preferência cobre) pare que se
consiga um resfriamento rápido, obtendo-se um material de aspe£
to espelhado e cor preta.

Na escolha do porta alvos, levou-se em conta principal^
mente o fato de se desejar a melhor refrigeração possível para
que houvesse maior dissipaçio da potência produzida pelo feixe
de partículas aceleradas, de modo a se conseguir colocar altas
correntes no alvo sem que ocorressem danos no mesmo. A solução

(32 )

encontrada foi o uso de um porta-alvos que ficasse com a
face visível ao feixe inclinada em relação a este cono mostra
a figura (IV-3), poder.do-se desta forma usar um alvo cosi
geometria elíptica cuja base vista na figura (IV-7), foi molda-
da com auxílio de uma matriz de aço mostrada na figura (IV-8).

0 alvo é* posicionado em unt ângulo de 10° er» relação ao
feixe de partículas, o uso deste tipo de alvo per-ite que a
mesna quantidade de material necessário para um alvo perrendicu
lar ao feixe figura (IV-3) seja usada en ur.a íreã cinco vêres
maior r.ss con somente l/S da espessura o que é muito importante
quando se utiliza material enriquecido cono alvo. Coca isso a
ãrea irradiada é r.aior e a refrigeração mais eficiente, permi-
tindo-se desta forma que correntes irais altas possam ser utili-
zadas.
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FLSDV.6) MATRIZ DE AÇO INOX PARA MOLCAGEM DE

SUPORTE PARA ALVO.



FIG(IV_7) SUPORTE EM Nb OU AÇO I NOX PARA ALVO

INCLINADO"(EM RELAÇÃO AO FEIXE DE PARTÍCULAS).



FfGdV.8) MATRIZ D£ AÇO IN OX PARA MOLOAGEM DE

SUPORTES PARA ALVOS "INCLINADOS"

(EM RELAÇÃO AO FEIXE DE PARTÍCULAS).
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A proJuçso de I através da reaçã'
1 2 2Te (3He, 2n)123Xe — Ê l _ * 1 2 3 I e baseada na produção e separa
ção do Xe precursor com posterior estocagem para decaimento

1?1?3do mesmo e conseqüente crescimento <io I desejado.

0 procedimento de separação usado é o de difusão por
bêteladas ou seja o alvo c irraciadr. e "ransferidr pc.ru a BT.ar^
lhagem de difusão onde se da a separação do "Xe produzido.

Um estude da tíiíusãr. de Xc e~ TeC. fez-se r.ecessàri:.
de modo a cefir.ir-se os parâr.etros ideais de difusão car. respei_
to a tenpo e temperatura. Uni sistena montado para o estudo tíc£
tes parâmetros ê* mostrado na figura (IV-S). Alvos de 7eO_ fun-
didos sobre Nb foran bombardeados tíurar.te 15 minutos cen feixei
de 3He de 1 yA e 36 MeV.

0 alvo foi então transferido para a câmara ce difusac
(a) inserida em um forno tubular (b) e uma corrente de N« de
10-15 ml/min carrega o Xe que difunde do alvo sendo capturado
em armadilhas (c) mantidas a - 196°C.

Num experimento o alvo irradiado foi colocado r.a câma-
ra de difusão (a) da figura (IV-9) e foi variada a temperatura
do forno recolhendo-se cada armadilha depois de' IS minutos de

123difusão e medindo-se as linhas do Xe com o uso de detector
Ge-Li acoplado a analisatíor jrulticanal em cada ter.peratura en-
tre os limites de U00 a 7uO°C cone nostra a figura (IV-10).

Numa outra experiência a temperatura do forno foi aju£
7S°C e as armadilhas fcrasi :

ter.pc como r.ostra a figura (IV-li).
tada a 67S°C e as armadilhas ferarr. recolhidas er. intervalos de

1V.H. Produ;ão de 1 ? 3I

0 sistema rotineiro de proáuçio âo I livre de car-
regador foi estabelecido e segue o seguinte procedimento.

0 alvo depois de montado no perta-alvas, ê bombardeado



a -câmara de difusão
b.forno tubular
c.armadilhas para X«
d_milivol1imçiro

1.armadilhas para Fadioiodos
g.forno d» vidro tubular
rt_frasco d* %tgur>artça
i.frasco para cchtrol« do fluxo d«gás

FIGdV.9) SISTEMA DE DIFUSÃO E CAPTURA OE Xe.
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com ura corrente de 10 uA de He ces energia de 3C MeV dura.vr»:-

duas horas após o que é derrubado por r.eio remoto em um carro

(2) mostrado na figura (IV-1) que o transporta até o laborató-

rio de química quente (5). Ka figura (IV-U) têm-se una vista

geral do sistema montado para a separação do ~Xe e conseqüen-

te produção de I. 0 alvo após ser retirado do porta -alvos,

con o auxílio de r.ar.ipul2dcr€s r.a célula de recp-ão (2), é

transferido para ur.a cântara de difusão (detalhada na figure

(IV-12)) ca.-itida a C7£CC por u.r. forr.o tubular (b), onde ocorre

a ciíuslo co ~*~Xe rreduzier e Xênibé̂ . c-2 êlgurr.is ir.rurerss cor.»
l25Xe, l í C I , ixil e i2~I produzidas por reêções paralelas. ürr.s

corrente de N« (gás) de 10-15 nl/min carrega todos estes nuclí-

deos através de unia tubulação de PVC (c) para uir.= célula de

process emento remoto (d). Cs radiciodes produzidos slo cuss-2

totalmente capturados em una arr.adilha helicoidal de cobre (e)

mantida a -73°C por imerslo em ua* banho de CO- (s) e acetor.a,

os remanescentes são capturados em um pequeno forno (f) con la

de prata no interior mantido a cerca de 300°C A corrente de

gás, livre de radioiodos, passa então er. una segunda arr.adilha

de cobre (g) mantida a -196°C por um banho de N_(l) onde o
17 1?^ *

Xe e Xe sao aprisionados. 0 x 3Xe e então permitido de-

cair durante 6,3h, tempo necessário para que haja o máximo crês
123 125 - 125

cimento de I. 0 Xe que e precursor do I nao constitui
grande problema uma vez que sua meia-vida de 17' horas nãc permiT 01%

te que I suficiente para ser problemático possa ser formado

além do que a seção de choque para a formação de Xe é muito

pequena. Apôs este tenpo, a plataforma (h) que sustenta o

banho de K- (líquido) é abaixada e a armadilha entra en; equilí-
123 12S

brio CO.T. a temperatura ambiente liberando todo o Xe e Xe
remanescentes. Após esta operação a válvula de três vias (:'

I abêrté no ser.tids que perr.ita a passaçer. de UT.Í solu;*o di-
luída de N'aCH contida no recisier.te (j) no interior da arr.adi-

lha carregando todo o ~*'I pára o recipiente (1), neste reci-

piente f&z-ié ur. borbulhar.ento de S. (gís) na solução através

da entrada (ir.) para retirar traços de Xe que ainda estejam na

solução. A solução é então aspirada, passando através de um

filtro K:LL2P0KZ de 0,22 ye(n) * coletída em um frasco estéril

ende é considerado cor.o produto final.



1 . saída de ar

2 . entrada de ar

3 . pisf So

4>anel de vedação

S. lubo deaço ihos

6.entrada do gas carreadof

FlG(fV-l2) CÂMARA DE DIFUSÃO DE X:
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C A P I T U L O V

RESULTADOS E DISCUSSÃO

» " 123

Kos métodos de produção de I encontrados na litera-

tura os alvos utilizados sio scr.r-re um capitulo a parte j-5 que
1?3

a atividade do I produzido, depende da densidêde de corrente
que se possa colocar sobre eles. 0 alvc desenvolvido neste tra-

balho foi testado cu&r.te a este aspectc e t caps» de ê£u*r:tar

correntes de He de até 10 uA durante E horas sem que se possa

observar nenhum dano no nesnc. Além disso a área irradiada po-

de ser quadruplicêdã aumentando-se assín a resistência ao feixe

e portanto a atividade do produto final. Er.tretar.tc o r.étcdc

aqui desenvolvido, porque é ur. método de produção indireta atra

vés do Xe precursor, faz com que haja perdas de Xe duran-

te o bombardeio em virtude do aquecimento do alvo pelo feixe de

partículas. 0 rendimento final é portanto limitado o que faz

com que a possível utilização do I produzido através deste

método fique limitada a hospitais e centros de medicina nuclear

que não distem muito do Instituto de Engenharia Nuclear devido

a problemas de atividade e meia-vida. Este método entretanto

possui a vantagem de produzir I com alta pureza radionuclí-

dica, diminuindo en muito a dose de radiação cedida ao pacien-

te, e tornando-se assim extremamente útil em pediatria onde se

requer que a dose absorvida seja a menor possível.

Como resultado do estudo para determinação da ter.pera-

tura e tempo ideais para a difusão do Xe do TeO- alvo, pode-se

observar na figura (IV-10), que ã ter.peraturas ac£r.ã de £F0 C

a taxa de liberação dê Xe sur.enta rspidarr.er.te co-r. rostra a in-

clinação da curva. No que diz respeito ao tenpo de difusão,

observa-se na figura (IV-1I) que cosi cerca de 30 minutos de di-

fusão r.ais de 6Z\ do Xe foi liberado do alvo de 7eO?. Utilizân

do-se os resultados acíir.a, decidiu-se fixar a temperatura de di.

fusão err. 67S°C e o tempo de difusão em 30 minutos.

Definidos estes parâmetros, fcran feitas as medidss cio



I»?

rendimento da reação Te ( He, 2n) Xe. Foram utilizados

para esta medida alvos de TeO, fundido sobre Nb, estes alvos
2

possuíam densidade superficial de 0,231 g'cra e foram irradia-

dos com feixes de He, 36 MeV, 0,5 pA durante ura minuto. A

energia degradada no alvo foi de 36 à 16 MeV. 0 rendimento, da

reação foi medido contar.co-se as linhas Y de 1X8,7 KeV e

178 KeV do 123Xe.

0 valor nedido para 123Xe foi de 13,8 ± 0,7 pCi/pAh

utilizando-se Te0o r.&tural conio nõteriel eivo. Através ds ecu*

ção (111-16) foi calculado un rendimento ce 2,1 pCi/uÃh de

I, 6,3h após a difusão de Xe valor este que é 67% do va-

lor achado por Lebowitz e que esta er. concordância com este

resultado já que nc rendimento medido por Lebowitz foi utiliza-

do Te elementar como material alvo, e r.o caso presente o mate-

rial alvo usado foi TeO-, De acordo cor. R.V. Bosch o rendi-

mento deveria ser 701 daquele medido em alvos de Te elementar

devido à degradação na energia da partícula incidente, causada

por átomos de oxigênio.

A energia incidente do feixe de partículas bem como a

faixa de energia utilizada foram determinadas a partir da fun-

ção excitaçao estimada por meio dos trabalhos de Keller, K.A.,

Lange, J. Münzel *3 para a produção de Xe. Escolheu-se a

energia do feixe de partículas e a espessura do alvo de modo a

-que se tivesse o máximo de produção de Xe com o mínimo de im

purezas radionuclidicas. Para uma degradação de energia de 30
^ 2

a 16 MeV, a espessura do alvo de 1x0,58 mg/cr. , foi calculada

utilizando-se as tabelas de alcance e poder frenador de

Williar.son, Bousot e Picard(3ll).

Os alvos de 7eCo natural forar. bombardeados cor. feixe
3

de Ke de 10 pA, 3C KeV durante 2 hor&s. Depcis de ~odo o p»ro-

cessar.ento de difusão e separação do Xe, com posterior este-

cegen p&ra decaimento, obteve-se un rendimento «!e produção de

I de 30 pCi que e aproximadamente 30% menor do que o valor

previsto pelas nossas medidas do rendinento da reação. Este va

lor mais baixo deve-se a perda de Xe durante o bombardeio



do alvo. Esta perda no entanto pode ser nin i^i 7 a da r.elhorar. do-
se a refrigeração do alvo usando-se un alvo refrigerado, a ni-
trogênio líquido cujo projeto está em andamento.

1230 I assim obtido, foi testado quanto a sua pureza
radionuclxdica e ua espectro de energia dos raios gar.a de uma
amostra do produto final é apresentada na firura (V-l), contar:>-
vando a sua pureza radicnuclídica, já que não se detectou nenht:
na ir.pureza no seu espectro gana. Quanto a pureza radioquírica
foi ceterr.ir.adc através de crcrüt.-ífrsíii £~ ca-&da fir.» c utiiji.
zar.dc-se CCTUJ solvente a mistura Sutanol: C3orefcrr.:io: Acetcr.a
nas proporções volumétricas de «»: 3: 13 respectivamente e cs
valores de R.f. para diferentes espécies químicas de iode pre-
viamente determinadas conforme resultados mostrados r.a tabeíe
(V-l). Os resultados obtidos, de amostras do produto final de-
nenstraram que 99% do °I prefuzico estava na forma de iodetc,
forma essa requerida para utilização en diagnósticos da glându-
la tireóide.

A pureza química do produto é assegurada pelo uso de
reagentes de alta pureza analítica e será comprovada oportuna-
mente com o uso de espectrofotozietria de absorção atômica.
No estagio atual a pureza biológica é assegurada esterilizando-
se a vidraria, a aparelhagem da célula de processamento, o pro-
duto final, além de proceder-se a una filtração da solução fi-
nal em filtros "MILLIFORE". A epirogenicidade é assegurada,
controlando-se o volume do produto final (neste caso en torr.c
de <t Ri) e será oportunamente testada con o teste de LIKULUS.

Um aspecto de grande importância r.a produção rotineira
de uri radioisc-topo, é a autorr.atiiaçâo do processo virando a tr.-
tal segurança do operador responsável pela obtenção do rroduic.
No processo de produção de A'l acui desenvolvico, pode-se
verificar cue desde a irradiação e trar.spnríe do alvo na fig-jra

- 12 2
(IV-1) ate a difusão do Xe produzido e posterior obtenção do

2 na figura (IV-U), todo o processamento é feito sem ner.hur.
contato manual ou exposição à radiação.
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TABELA AM) VALORES DE R.L PARA DIFERENTES ESPÉCIES

QUÍMICAS DE IODO APÔS SO MIN. DE CORRIDA.

Espécie Química

h
r

Ri.

056.

061

0,10

aoo



C A P Í T U L O VI

C O N C L U S Õ E S

O Rttodc de produção de I raiior.uclidici-cr.te puro
e tctelstnte tutc=&ti£*io utilizar.do~se ti vos et 7eC (r.iturel)
esta concluído. O rendiiser.tc de I o-tido foi de 7C* daquele
previsto pelas r.fdidss c» rendimento de r**çlo
I22Te (3Ke, ?r.):':">:c. ::* ccr.tir.uaçã? c± pts^ui*?- s*r£c utili-s
dos alvos de ?eC. ces enriquecimento de ?0l es Tc o que
perra tira, a repetir-se os resultados prelicinares» obter-se
una atividade fir.al de 1,1C nCi de 1 ? ? I . Esta atividade seria
suficiente para preceder-se cerca de í€z dia^nôsiiccs ce giír.íu
Ia tireõidc entretanto c baixo rendi£«nts do aétodo restringe o
uso do produto a hospitais e centro de ctdicina nuclear que nic
distem muito dos laboratórios do IEN, contudo o produto finsl
por possuir alta pureza é extremamente vantajoso para uso pe-
diãtrico. Os alvos e o processamento reroto desenvolvidos ne£
te trabalho poden ainda ser adaptados a nítodos diretos, por
exenplo na produção de I através da reação Te(p, 2r.) I,
já que os alvos são resistentes ã altas correntes permitindo
que atividades da ordea de até 100 etCi do I sejam obtidas.

123 ' » '

0 I produzido por métodos diretos possuem entretanto a des-
vantagem de nío serem tão puros do ponto de vista radior.uclídi-
co.
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