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Resumo: O sistema de padronização absoluta da grandeza atividade pela técnica de 

anticoincidência e cronometragem em tempo vivo foi implementado no LNMRI em 

2008 para diminuir os impactos de alguns fatores que influenciavam na medição da 

atividade pela técnica de contagem em coincidência, usada há décadas no laboratório, 

como por exemplo, o tempo de medição. Com o sistema de anti-coincidência, a 

variedade de radionuclídeos que podem ser calibrados pelo LNMRI, em relação ao 

tipo de decaimento, aumentou. O objetivo deste trabalho é a padronização do 
106

Ru 

pelo método de contagem em anticoincidência, bem como estimar as suas incertezas 

de medição.  

 

Palavras-chave: Método de Anticoincidência; Medição Absoluta da Atividade; 

Metrologia  de Radionuclídeos 

Abstract: The system of absolute standardization activity of radionuclide by anti-

coincidence counting and live-time techniques was implemented at LNMRI in 2008 to 

reduce the impacts of some influence factors in the determination of the activity with 

coincidence counting technique used for decades in the lab, for example, the 

measurement time. With the anti-coincidence system, the variety of radionuclides that 

can be calibrated by LNMRI was increased, in relation to the type of decay. The 

objective of this work is the standardization of  
106

Ru by the method of counting anti-

coincidence and estimate its measurement uncertainties. 

  Keywords: Anti-coincidence method; Absolute activity measurement; Radionuclide 

  metrology 

1. INTRODUÇÃO 

O 
106

Ru tem uma meia-vida de (371,5±21) d. 

Decai 100% por emissão β
-
 com uma energia de 

39,40 keV para o 
106

Rh, com meia-vida de 

(30,1±3) s, que imediatamente decai para o 
106

Pd. 

(LNHB, 2015) Os fótons provenientes do 

decaimento do 
106

Rh  são usados em radioterapia 

para o tratamento de câncer de olhos, onde 

sementes com 
106

Ru são colocadas nos olhos do 

paciente. 

Na literatura não foram encontradas 

evidências da calibração do 
106

Ru pelo método de 

anticoincidência. O que despertou o interesse em 

utilizar este sistema que é uma alternativa do 

tradicional método de coincidência.  No método 

de coincidência contabilizamos quando o gama e 
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a partícula beta são detectados juntos pelo 

sistema. Porém é necessário que ambos sejam 

provenientes do mesmo núcleo de decaimento. 

Quando um radionuclídeo está no estado 

metaestável ou possui um tipo de decaimento que 

não garante que o gama e o beta tenham a mesma 

origem, ou que não sejam provenientes do 

mesmo núcleo, o método de anticoicidência se 

torna indicado por contar os eventos não 

coincidentes.  

No caso do 
106

Ru, seu decaimento é 100% β
-
 

e os gamas são provenientes do decaimento do 
106

Rh, que tem uma meia vida em torno de 30 s e 

se mantém em equilíbrio com o 
106

Ru. Sendo 

assim, gama e beta não são originados no mesmo 

núcleo, o que indica a calibração do 
106

Ru pelo 

método de anticoincidência. A figura 1 ilustra o 

esquema de decaimento simplificado do 

decaimento do 
106

Ru em equilíbrio com o 
106

Rh. 

No Brasil, o 
106

Ru é usado no Programa 

Nacional de Intercomparação (PNI) desde que o 

programa começou a ser organizado pelo IRD em 

1991. (TAUHATA, 2006) Participam das 

intercomparações organizadas pelo PNI, 

laboratórios que atuam na área ambiental.  

Assim a padronização do 
106

Ru é de grande 

importância, para evitar erros de medição durante 

o tratamento de câncer e para avaliação dos 

laboratórios participantes do PNI. 

 Existe também a RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, 

DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que 

dispõe sobre as boas práticas de fabricação de 

radiofármacos. Essa resolução reforça a 

necessidade da padronização de todos os 

radionuclídeos usados em medicina nuclear, 

como o 
106

Ru, para calibração dos calibradores de 

dose. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

2.1. Método de Anticoincidência 

 O método de anticoincidência foi sugerido 

pela primeira vez por Bryant (BRYANT, 1962) e  

implementado no Laboratório Nacional das 

Radiações Ionizantes (LNMRI) por Da Silva. (Da 

Silva, 2008).  

 A instrumentação para o uso do método de 

anti-coincidência foi composta por um detector à 

cintilação em meio líquido com geometria 4π 

com duas fotomultiplicadoras e um detector 

cintilador 3 in x 3 in NaI(Tl). Com esse sistema a 

variação da eficiência é feita pela discriminação 

eletrônica. (DA SILVA, 2008) 

A figura 2 ilustra, usando um diagrama de 

blocos, o método de contagem em 

anticoincidência 4πβ-γ. Onde o MTR2 é um 

gerador de tempo-morto, o MI-1 é uma unidade 

lógica que permite selecionar a contagem da 

janela gama a contagem gama não coincidente, o 

MI-2 atua como gerador de tempo-vivo (para 

todo o sistema) e o MI-3 atua como 

discriminador no canal gama. Todos com 

fabricação francesa - LNHB e desenvolvidos por 

Bouchard. (BOUCHARD, 2000)  

 

 

 

 

         

Figura. 2. Diagrama de blocos do sistema de 

contagem em anticoincidência 4πβγ do LNMRI. 

(DA SILVA, 2008) 

As componentes de incerteza são 

divididas em dois tipos: A e B. Para o tipo A, que 

são provenientes de variações estatísticas, temos 

a incerteza devido a estatística de contagem e a 
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incerteza devido a extrapolação. Para o tipo B 

temos incertezas devido ao tempo vivo, massa, 

radiação de fundo e meia-vida. 

2.2. Curva de eficiência 

O método Curva de Eficiência consiste de 

uma metodologia para obter a eficiência de 

fotopico de um sistema de espectrometria gama 

ou X. (ARAÚJO, 2015)  

Com o uso de fontes padrões calibradas de 

energias e intensidades conhecidas, usando-se o 

mesmo sistema de detecção e mesma geometria 

de contagem, obtém-se uma curva de eficiência 

em função da energia. O ajuste dos pontos 

experimentais é feito pelo LABFIT® que 

fornecerá o ajuste matemático mais adequado 

para cada tipo de curva.  

Foi utilizado um Detector HPGe Coaxial e 

o MAESTRO®, como sistema de aquisição de 

dados. Para a composição da curva de eficiência 

foram utilizados padrões líquidos na geometria 

ampola. Os padrões utilizados para a confecção 

da curva foram: Am-243; Ba-133; Bi-207; Co-

57; Co-60; Cs-134; Eu-152; Ho-166m e Zn-65. A 

medidas duraram em torno de 24 h para cada 

medição na posição p4 = 20cm. 

  Os componentes da incerteza para a 

curva de eficiência são: incerteza devido a 

estatística de contagem e incerteza da atividade 

da fonte padrão fornecida pelo certificado de 

calibração, como incertezas do tipo A. Os 

componentes do tipo B são: incerteza da 

probabilidade de emissão gama (Pγ) ou X, ou de 

Energia (E) e incerteza no valor da Meia-Vida 

(T1/2). 

2.3. Probabilidade de emissão gama 

A probabilidade de emissão gama é o 

resultado da relação entre a área do fotopico de 

uma determinada energia e a eficiência para essa 

mesma energia, o tempo vivo de contagem, a 

massa da amostra e a atividade da fonte. 

 Neste trabalho a área do foto pico e o 

tempo vivo de contagem foram obtidos pelo 

espectro. A eficiência foi encontrada, com o 

auxilio do software LABFIT®, pela curva de 

eficiência. E a atividade foi a determinada pelo 

método absoluto de anticoicidência. 

 Os componentes de incerteza do tipo A 

foram a incerteza devido a estatística de 

contagem na área do fotopico, do ajuste da curva 

de eficiência e a incerteza da atividade da fonte. 

E do tipo B, a incerteza da massa da amostra e a 

incerteza da eficiência. 

2.4. Geometria 

 As fontes, contendo o radionuclídeo de 

interesse, foram obtidas usando o método de 

pesagem diferencial no laboratório de preparação 

de fontes com as condições ambientais entre 19,0 

°C e 21,0 °C para temperatura e entre 49% e 51% 

para umidade relativa do ar.  

 As fontes foram preparadas nas 

geometrias: ampola 2 cm, para a calibração pela 

curva de eficiência e frascos de cintilação, para o 

método de anticoincidencia.  

  

3. RESULTADOS  

 A determinação da atividade por unidade 

de massa da solução de 
106

Ru  foi feita por meio 

da medição pelos métodos de contagem em 

anticoincidencia e pelo método da curva de 

eficiência, estão descritos na tabela 1. Os 

resultados encontrados pelos dois métodos 

podem ser considerados estatisticamente iguais, o 

que demonstra uma coerência entre os métodos. 

É possível observar também que a incerteza 

estimada pelo método absoluto de 

anticoincidência é significativamente menor. 
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Tabela. 1 Determinação da atividade por unidade 

de massa da solução de 
106

Ru 

Sistema Atividade Incerteza 

Anticoincidência 147,464 kBq/g 0,5 % 

Curva de eficiência 145,404 kBq/g 1,1 % 

Data de referência 23/03/2015 12h k=1 

 

 Os resultados encontrados para a 

determinação das probabilidades de emissão 

gama estão na tabela 2. Nessa mesma tabela, 

encontram-se os resultados divulgados na tabela 

LARA (LNHB, 2015). As três linhas que se 

encontram destacadas em negrito, correspondem 

as energias mais intensas do 
106

Ru. Os valores 

obtidos neste trabalho são bem próximos dos 

encontrados na literatura citada. Porém as 

incertezas obtidas neste trabalho são menores 

quando comparadas as da literatura.  

Tabela 2. Probabilidades de emissão gama do 
106

Ru fornecidos pela  tabela LARA e os obtidos 

neste trabalho. (LNHB,  2015) 

 

Energia Tabela LARA* Este trabalho 

keV Pγ  u Pγ  uPγ  % Pγ  u Pγ  uPγ % 

              

428,2 0,071 0,003 4,225 0,062 0,001 2,258 

511,86 20,500 0,500 2,439 20,595 0,304 1,477 

616,2 0,740 0,030 4,054 0,730 0,011 1,488 

621,8 9,950 0,180 1,809 9,873 0,146 1,479 

873,5 0,430 0,020 4,651 0,418 0,007 1,568 

1050,4 1,470 0,040 2,721 1,414 0,021 1,485 

1062,15 0,030 0,003 10,000 0,027 0,001 2,902 

1128,1 0,380 0,010 2,632 0,365 0,005 1,479 

1180,7 0,014 0,001 7,143 0,012 0,001 5,776 

1194,6 0,054 0,003 5,556 0,053 0,001 2,836 

4. CONCLUSÕES  

 Nas calibrações, os resultados obtidos 

foram bem satisfatórios. Para os dois 

radionuclídeos, a incerteza expandida ficou 

próxima de 1%, com k=2 para um nível de 

confiança de 95,45%.  Sendo suficientes para 

assegurar uma incerteza menor que 5%, 

conforme recomendações internacionais da 

Agência Internacional de Energia Atômica 

(AIEA) (IAEA,2006), e também do limite de 

10% da norma nacional CNEN-NN-3.05 

(CNEN,2013), para a calibração dos calibradores 

de radionuclídeos utilizados nas radiofarmácias e 

serviços de medicina nuclear do país. 
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. 

Figura. 1 Esquema de decaimento simplificado do 
106

Ru. (Adaptado de LNHB, 2015) 
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