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ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA METODOLOGIA DE
PRODUÇÃO DE IODO-125 A PARTIR DE XENÔNIO-124 PELO MÉTODO DE
ATIVAÇÃO NEUTRÔNICA

Osvaldo Luiz da Costa

RESUMO

Neste trabalho foi desenvolvida uma nova metodologia de produção de
iodo-125, que resultou na primeira produção deste radionuclídeo no Brasil.
Cápsulas de alumínio foram projetadas, fabricadas e avaliadas para que
suportassem condições de pressão, temperatura e fluxo de nêutrons no reator
nuclear IEA-R1 do IPEN sem a ocorrência de liberação de material radioativo.
Foram projetados, desenvolvidos e fabricados sistemas de carregamento,
descarregamento e recuperação dos gases para a manipulação do gás xenônio e
do iodo. Foi desenvolvido um novo método de lavagem da cápsula, para
dissolução do iodo-125 adsorvido nas paredes, por meio de imersão em banho
ultrassônico. Foram irradiadas três cápsulas no reator nuclear IEA-R1, por um
período de aproximadamente 60 h contínuas, a um fluxo de nêutrons de 5,5 x 1013
n cm-2 s-1. Foi produzido um total de 13,53 GBq (365,73 mCi) de iodo-125, e o
único contaminante encontrado foi o radionuclídeo iodo-126. Na análise
radioquímica, pelo método de cromatografia em papel ascendente, o iodo-125 em
solução de NaOH apresentou percentual de iodeto acima de 98%, superior à
exigência da farmacopeia americana para soluções de iodo radioativo que é de
95%. Para a análise radionuclídica foi desenvolvida uma fonte planar, a base de
resina epoxídica, para a contagem do iodo-125 em detector de germânio de alta
pureza. A correlação entre o iodo-125 e o iodo-126 produzido apresentou valores
entre 0,5 e 0,7% após um período de decaimento de 10 d, grau de pureza
suficiente para a utilização em técnicas de radioimunoensaio.

STUDY AND DEVELOPMENT OF A NEW METHODOLOGY FOR PRODUCTION
OF IODINE-125 FROM XENON-124 THROUGH THE METHOD OF NEUTRON
ACTIVATION

Osvaldo Luiz da Costa

ABSTRACT

A new methodology of iodine-125 production was developed in this
work, performing the first production of iodine-125 in Brazil. Aluminium capsules
were designed, manufactured and evaluated to support condition as pressure,
temperature and neutron flux in IEA-R1 Nuclear Reactor without releasing
radioactive material into reactor pool. It was designed, developed and
manufactured systems to load, unload and recover gases to manipulate the xenon
gas and the iodine. A new method of capsule rinsing was developed, to dissolve
the iodine-125 adsorbed in the walls, using immersion in ultrasonic bath. Three
capsules were irradiated in IEA-R1 Nuclear Reactor for approximately 60 h
continuous, at a neutron flux of 5.5 x 1013 n cm-2 s-1. It was produced a total of
13.53 GBq (365.73 mCi) of iodine-125 and the radionuclide iodine-126 was the
only contaminant found. In radiochemical analysis, by ascending paper
chromatography method, the iodine-125 in NaOH solution presented a percentage
over 98%, higher than American pharmacopeia requirements for iodine radioactive
solutions which is 95%. A planar source was developed, based on epoxy resin, to
iodine-125 radionuclidic analysis in high purity germanium detector. The
correlation between iodine-125 and iodine-126 produced showed values between
0.5 and 0.7% after a 10 d decay period, a purity grade enough to apply in
radioimmunoassay techniques.
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1. INTRODUÇÃO

O radionuclídeo iodo-125 pode ser usado para uma grande variedade
de aplicações. Sua versatilidade tem gerado interesse em aplicações de
diagnóstico e terapia, como exemplo pode-se citar sua aplicação em pesquisa de
radiofármacos, conjuntos de diagnóstico in vitro, utilizados em radioimunoensaio,
procedimentos para estimar a concentração nanomolar de biomoléculas, como
hormônios e drogas, em matrizes biológicas complexas, como uma fonte para
dispositivos de densitometria óssea, iodação de proteínas, terapia por elétrons
Auger, e a terapia por implante de sementes para o tratamento do câncer de
próstata, cerebral e oftálmico (IAEA, 2011; NORDION, 2015; VENKATESH;
BANERJEE, 2007).
Todos os produtos, comercializados no Brasil, que possuem o iodo-125
como base, são importados de outros países, pois não existe uma produção
nacional do iodo-125. Como principais fabricantes mundiais do iodo-125 e
produtos relacionados é possível citar a MDS Nordion, a MCMASTER, ambas do
Canadá, e a PerkinElmer (NORDION, 2015; MCMASTER, 2015; PERKINELMER,
2015), há também produtores locais como a Universidade da Califórnia – Davis
nos Estados Unidos, a Izotop na Hungria e o Bhabha Atomic Research Center na
Índia (UCDAVIS, 2015; IZOTOP, 2015; VENKATESH; BANERJEE, 2007; IAEA,
2006).
É possível dividir as aplicações do iodo-125 em dois tipos:
•

Uso em laboratório; e

•

Uso clínico.
O iodo-125 produzido para utilização em pesquisas laboratoriais

apresenta pureza radioquímica superior a 95% e pureza radionuclídica maior ou
igual a 99,1%, a quantidade de iodo-126 dever ser de no máximo 0,9%, como o
fabricado pela Izotop da Hungria (IAEA, 2003). A PerkinElmer que também
comercializa iodo-125 para uso laboratorial apresenta seu produto com pureza
radioquímica de 99,0% e pureza radionuclídica de 99,95%, com o nível do
contaminante iodo-126 menor do que 0,04% (PERKINELMER, 2015).
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A utilização do iodo-125 no corpo humano, em procedimentos médicos
de diagnóstico ou tratamento, como a terapia por elétrons Auger e o uso de
sementes de iodo-125 em braquiterapia, está submetida à legislação e normas
dos países que executam estes procedimentos, como a USP-NF (United States
Pharmacopeial Convention – National Formulary) e a European Pharmacopoeia,
que estabelecem a normatização sobre produtos medicinais. As sementes de
iodo-125 são considerados dispositivos médicos, e seu uso é regulado por órgãos
como o USFDA (United States Food e Drug Administration) e a Comissão
Europeia (USP-NF, 2015; EP, 2014; USFDA, 2015; EC, 2015). Na produção de
iodo-125 para uso no corpo humano são exigidos padrões de qualidade mais
rigorosos, estes padrões estão estabelecidos em regulamentações como a
21CFR892.5730 do USFDA, que trata das fontes de braquiterapia com
radionuclídeo, e a Diretiva Europeia 93/42/EEC sobre dispositivos médicos
(USFDA, 2015; EC, 2015). Dos fabricantes que produzem o iodo-125 ultrapuro se
destacam as canadenses Nordion e McMaster, que apresentam as seguintes
características de pureza radionuclídica:
McMaster

Nordion

Iodo-125 > 99,9%

Iodo-125 ≥ 99,9%

Iodo-126 < 0,005%

Iodo-126 ≤ 0,005%

Césio-134 < 0,0001%

Cs-134 + Cs-137 ≤ 0,0001%

Césio-137 <0,0001%
No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio
do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN, importa e distribui
sementes de iodo-125 (FIG. 1), para clínicas e hospitais em todo território
nacional, para o tratamento do câncer conhecido como braquiterapia intersticial,
na qual uma pequena fonte radioativa de iodo-125 é implantada dentro do volume
do tumor, ou muito próxima a ele (IPEN, 2015).
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FIGURA 1 – Semente de iodo-125
A braquiterapia intersticial concorre com outras modalidades de
tratamento como: prostatectomia (remoção cirúrgica da próstata), teleterapia
(feixe externo de radiação), crioterapia (congelamento do tumor) e ablação por
radiofrequência (queima do tumor) (VIGNERI et al., 2010).
No Brasil o uso de braquiterapia para o tratamento de câncer de
próstata consolidou-se, conforme mostra a FIG. 2, com a quantidade de sementes
de iodo-125 comercializadas oscilando no intervalo entre 25 e 40 mil sementes
nos últimos anos.
Atualmente as sementes são fornecidas pela empresa norte-americana
Oncura, uma subsidiária da General Eletric Healthcare, o preço do tipo de
semente mais consumido (a Rapid Strand, que é vendida em cordões de 10
sementes) é de US$ 233,71/cordão, o preço no mercado nacional, controlado
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN é de R$ 1442,30/cordão
(não estão inclusos os custos do transporte nacional e internacional). O custo
elevado das sementes de iodo-125 no Brasil limita o uso da braquiterapia para o
tratamento do câncer de próstata, pois cada implante utiliza em torno de 100
sementes, e estes têm sido realizados apenas em hospitais e clínicas
particulares. O faturamento com sementes de iodo-125 no ano de 2014 no Brasil
foi de aproximadamente R$ 2,6 milhões (CNEN, 2015).
Com o intuito de diminuir os custos deste procedimento médico e
viabilizar sua disponibilidade para hospitais da rede pública de saúde foi feito um
estudo e desenvolvido uma nova tecnologia de fabricação de sementes de iodo125 (ROSTELATO, 2005; ZEITUNI, 2012).
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FIGURA 2 - Quantidade de sementes de iodo-125 fornecidas pelo IPEN,
utilizadas em procedimentos de braquiterapia no Brasil
Encontra-se em fase de implantação no Centro de Tecnologia das
Radiações – CTR do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, o
Laboratório de Produção de Sementes de Iodo-125, um projeto que foi financiado
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP
(processo 2001/04768-3), e pelo IPEN, além disso, outros estudos sobre o tema
também seguiram paralelamente à implantação do laboratório, como o
desenvolvimento de processos de soldagem das sementes (FEHER, 2006), a
dosimetria de fontes de iodo-125 (ZEITUNI, 2008), o controle de qualidade no
processo de produção de fontes seladas (MOURA, 2009), e a fixação do iodo-125
em substrato de prata (SOUZA, 2012).
Para fechar o ciclo de nacionalização deste produto, torna-se
necessário também a produção nacional do iodo-125, pois a grande produtora
mundial, a MDS Nordion, tem estado recentemente no centro da grande crise
mundial de fornecimento de radioisótopos, devido a problemas em seus reatores
produtores de radionuclídeos que, apesar da idade avançada, ainda são os
maiores responsáveis pela produção mundial de radioisótopos. O iodo-125 é
fabricado em poucos lugares do mundo, que disponham de um reator nuclear
com um alto fluxo de nêutrons, e equipe técnica que domine o know-how da
produção.
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6. CONCLUSÕES

Neste trabalho foi desenvolvida uma nova metodologia de produção de
iodo-125, que resultou na primeira produção deste radionuclídeo no Brasil. Foi
desenvolvido e avaliado um recipiente de alumínio, para encapsulamento de
amostras gasosas, para irradiação em reator nuclear. Este recipiente obedece
aos limites de liberação para fontes radioativas seladas de conteúdo lixiviável
ou gasoso da norma ISO 9978 (1992). Baseado nos testes de vazamento, a
cápsula foi aprovada pelo Comitê de Segurança Interno do Reator IEA-R1,
para irradiação de amostras gasosas até um bar de pressão no reator IEA-R1.
Foi desenvolvido um Sistema de carga de gás em cápsulas de alumínio
estanques, este sistema permite o carregamento do gás na pressão adequada
na cápsula, e posterior recuperação do gás residual do sistema de volta ao
cilindro.
Foi desenvolvido um Sistema de abertura da cápsula de alumínio e
recuperação do gás que atua como blindagem e, também protege o operador
da incorporação de gases radioativos provenientes da cápsula.
Foi desenvolvido um novo método de dissolução em NaOH do iodo125 que fica adsorvido nas paredes da cápsula, utilizando-se a aplicação
direta da solução de NaOH dentro da cápsula, com posterior imersão em
banho ultrassônico.
Foram irradiadas três cápsulas de alumínio, contendo o gás xenônio
enriquecido em Xe-124, no reator IEA-R1, consumando a primeira produção
de iodo-125 do Brasil, estas cápsulas produziram um total de 13,53 GBq
(365,73 mCi) de iodo-125, com um grau de contaminação entre 0,5 e 0,7% de
iodo-126. As demais cápsulas serão irradiadas em experimentos futuros.
Foi desenvolvida uma fonte planar de iodo-125, a base de resina
epóxi, para leitura em detector de HPGe, que obedece aos limites de liberação
de fontes radioativas seladas da norma ISO 9978 (1992).
Foi demonstrado que é possível a produção do radionuclídeo iodo-125
no reator IEA-R1 do IPEN, e que, por meio da relação entre a quantidade de
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material alvo e o período de irradiação e de decaimento, é possível planejar a
quantidade do produto final e o nível do contaminante iodo-126, para atender
às necessidades específicas do produto final. A utilização de filtros de
retenção de iodo logo após a irradiação também colabora para a diminuição
do contaminante.
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