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RESUMO 

A otimização de doses é enfatizada para pacientes com doenças que apresentam bom 

prognóstico, como os carcinomas diferenciados da tireóide, sendo especialmente 

relevante em pacientes pediátricos, pois o risco radiológico é inversamente proporcional 

à idade. Visando estabelecer o planejamento terapêutico individualizado, foram 

estudados quatro métodos de dosimetria (monitoração de dose externa, quantificação de 

imagens, bioanálise de urina e de sangue) em quatro pacientes do gênero feminino, com 

idades 13,3±1,5 anos, os quais receberam atividades de 131I-NaI de 107±15 MBq 

(2,9±0,4 mCi) para rastreamento e de 5,5±0,3 GBq (149±8 mCi) para dose ablativa. 

Foram estimadas meias-vidas efetivas, tempos de residência e atividades acumuladas do 

131I em órgãos e tecidos com captação, através de quantificação de imagens planares 

pelo método de vistas conjugadas com correção de atenuação, visando comparar o 

comportamento biocinético do 131I entre as fases de rastreamento e terapêutica. Para o 

método de monitoração de dose externa, dois pacientes apresentaram semelhanças entre 

as meias-vidas efetivas médias para corpo inteiro nas duas fases. Para este método, 

apesar das incertezas associadas às medições, os equipamentos e procedimentos de 

medidas foram adequados. Pelo método de bioanálise de urina, não houve semelhança 

entre as meias-vidas efetivas médias para corpo inteiro para os quatro pacientes 

estudados. Através de bioanálise de sangue, observou-se 0,2 % da atividade de 131I 

administrada para dose ablativa até 76 h após administração da dose. A monitoração das 

doses externas aos pacientes permitiu estimar doses efetivas para acompanhantes, a 

partir da dose equivalente ambiental. Na fase terapêutica, as doses efetivas resultaram 

em 1,3±0,3 mSv no hospital e 0,3±0,1 mSv nas residências.  



! v 

ABSTRACT 

The optimization of radiation doses is emphasized in diseases with good prognosis, as 

differentiated thyroid carcinomas, especially in pediatric patients, since the radiation 

risk is conversely proportional to age. Aiming to establish individual treatment 

planning, it has been studied four dosimetry methodologies (external dose monitoring, 

image quantification, urine and blood bioassay) for four 13.3±1.5-year-old female 

patients, who received 107±15 MBq (2,9±0,4 mCi) for tracer dose and 5.5±0.3 GBq 

(149±8 mCi) for thyroid ablation. Effective half-lives, residence times and cumulated 

activities were estimated in organs and tissues with iodine uptake, through planar 

images quantification by conjugate-view and attenuation correction, in order to compare 

biokinetic behavior in tracer dose and ablative dose phases. For external monitoring, 

two patients had similar whole-body effective half-lives in both phases. For this 

methodology, despite the uncertainties associated to measurements, equipments used 

and procedures performed were adequate. For urine bioassay, there were not similarities 

among the patients whole-body effective half-lives. Through blood bioassay, it was 

observed that 0.2 % of the administered activity for ablative dose remained in the blood 

until 76 hours after administration. The external monitoring allowed estimating 

effective doses in patients mothers by conversion of the environmental equivalent dose. 

In the ablative dose phase, the effective doses resulted in 1.3±0.3 mSv in the hospital 

and 0.3±0.1 mSv in patients houses.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Justificativa do estudo  

Uma das mais importantes características do carcinoma diferenciado da tireóide (CDT) 

pediátrico é o fato de que a morte devido à doença é incomum em longos períodos de 

observação. LA QUAGLIA, BLACK et al (2000) avaliaram 9.733 pacientes e notaram 

que altura e idade do paciente, extensão extra-tireoidiana, histologia e metástases à 

distância foram fatores independentes de prognóstico em uma análise multivariada. 

Nessa série, a sobrevida média foi de 43 anos. Em outro estudo, LA QUAGLIA, 

BLACK et al (2000) avaliaram 327 pacientes e verificaram que a taxa de sobrevida 

global de 83 pacientes, que apresentaram metástases à distância, foi de 100% com 

mediana de acompanhamento de 7,6 anos. Embora este seja um intervalo extremamente 

pequeno, se comparado com carcinoma da tireóide, este intervalo contradiz com taxas 

de sobrevida de 5 anos próximas de zero para outros tumores sólidos em crianças. 

Além disso, a taxa de sobrevida de 5 anos em pacientes adultos mais idosos (mediana 

de 50 anos) com metástases pulmonares devido à carcinoma diferenciado da tireóide é 

de 50% e a taxa para 10 anos reduz-se para 30-40%. Outro intrigante fator é que a taxa 

de sobrevida livre de progressão não é estatisticamente diferente em pacientes jovens 

com ou sem diagnóstico de metástase. Este paradoxo continua inexplicável a nível 

biológico (LA QUAGLIA, BLACK et al, 2000). 

Considerando-se o prognóstico do CDT, a dosimetria destes pacientes requer atenção 

particular (HUNG e SARLIS, 2002). A probabilidade de efeitos estocásticos em órgãos 

sadios, especialmente os órgãos e tecidos radiosensíveis, pode ser reduzida através da 

otimização da atividade do radiofármaco administrada. O “risco radiológico” para o 
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corpo inteiro para grupos homogêneos de populações expostas à radiação pode ser 

expresso em termos de dose efetiva (UNSCEAR, 2000), embora existam controvérsias 

quanto ao uso desta grandeza em exposições médicas (STABIN, 2008a). Torna-se 

necessário investigar metodologias para quantificar e otimizar as exposições de 

pacientes pediátricos portadores de doenças que apresentem bom prognóstico, dentre as 

quais os CDT. Os estudos de dosimetria interna para cálculo individualizado de doses 

de 131I têm sido desenvolvidos em vários centros de pesquisas no exterior, destacando-

se:  

a) Estados Unidos: Cornell University Medical College (BENUA e CICALE, 

1962), Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (SGOUROS e KOLBERT, 

2004; ROBBINS e SCHLUMBERGER, 2005), University of Michigan Health 

System (SISSON, SHULKIN et al, 2003), University of Cincinnati Medical 

Center (MAXON, THOMAS, 1983) e Washington Hospital Center, Washington 

(NOSTRAND, ATKINS et al, 2002); 

b) Japão: Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences 

(KUMAGAI, REINERS, 2007); 

c) Hungria: National Institute of Oncology (SCHWAB, WIELER, 2005); 

d) Alemanha: Universidade de Wurzburg (LUSTER e SHERMAN, 2003; 

HÄNSCHEID e LASSMANN, 2006; FREUDENBERG e JENTZEN, 2007). 

A incorporação metodológica do protocolo desenvolvido a partir deste estudo poderá 

ser adotada em instituições médicas de referência no país. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Adaptar métodos de dosimetria utilizados para adultos e estabelecer protocolo para 

planejamento de doses terapêuticas individualizadas em pacientes pediátricos.  

Para atingir este objetivo, foram planejadas as etapas de um estudo-piloto no ambiente 

hospitalar e em residências de pacientes pediátricos, para avaliar a real possibilidade de 

implantar métodos de dosimetria que permitam simular, na fase de rastreamento, o 

comportamento metabólico do paciente durante a fase terapêutica e, quando aplicável, 

corrigir os métodos adotados. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Determinar meias-vidas efetivas, tempo de residência e atividade acumulada do 

131I em órgãos e tecidos com captação de 131I, através do método de quantificação 

de imagens. 

b) Determinar a atividade acumulada do 131I no corpo inteiro em função do tempo, 

através dos métodos de quantificação de imagens e bioanálise de urina, bem 

como a taxa de excreção de 131I em sangue, através do método de bioanálise de 

sangue, para estimativas da dose absorvida na medula óssea. 

c) Comparar o comportamento biocinético do 131I na fase de rastreamento e na 

terapêutica, considerando os métodos de dosimetria estudados, e identificar 

quando apropriado, a influência das características individuais dos pacientes 

pediátricos. 
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d) Estimar doses efetivas em acompanhantes de pacientes pediátricos, a partir do 

equivalente de dose ambiente obtido pelo método de monitoração de doses 

externas aos pacientes com 131I-NaI incorporado e comparar com os níveis de 

restrições de doses estabelecidos. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Doenças metabólicas 

Metabolismo é o conjunto de reações celulares que transformam e transportam 

moléculas, isto é, o conjunto de reações químicas que ocorrem em uma célula. Cada 

célula no corpo humano funciona não só como uma unidade viva, mas como parte de 

um organismo complexo, logo as funções das diferentes células que compõem os 

órgãos e tecidos têm que ser coordenadas. Essa regulação ou controle ocorre, 

principalmente, através de dois sistemas: o sistema nervoso e o sistema endócrino. O 

sistema nervoso regula a função dos diversos órgãos e tecidos através da liberação de 

substâncias químicas (“neurotransmissores”) diretamente sobre as células, utilizando 

uma rede de fibras que se estende por todo o corpo, onde impulsos elétricos são, então, 

transmitidos por estas fibras. O sistema endócrino não possui essa rede de comunicação, 

mas utiliza a corrente sangüínea como meio para alcançar todo o corpo. Esse sistema é 

composto por diversos órgãos (“glândulas”), os quais produzem substâncias químicas 

que são liberadas no sangue (os hormônios) e agem especificamente sobre os órgãos-

alvos. As doenças metabólicas podem decorrer em virtude da disfunção de diferentes 

sistemas corporais. A tireóide é uma glândula endócrina que produz secreções 

(hormônios tireoidianos) para a corrente sangüínea, as quais influenciam outros órgãos 

e tecidos. Esses hormônios tireoidianos são produzidos, dentre outros substratos, a partir 

do iodo. A estreita relação da fisiologia da tireóide com o iodo possibilita o diagnóstico 

e o tratamento de patologias tireoidianas, tendo o iodo uma função importante em 

terapias de carcinoma diferenciado da tireóide (CDT) (WAGNER, SZABO et al, 1995). 
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2.2 Anatomia geral da tireóide 

A glândula tireóide está localizada na região cervical anterior, logo abaixo da laringe, na 

frente da traquéia, e sua forma é similar a um “H” ou “U” (NETTER, 1992). Consiste 

em duas massas laterais de tecido glandular (os lobos direito e esquerdo) dispostas a 

cada lado da traquéia, cada uma com cerca de 5 cm em seu maior comprimento, unidas 

na linha média por uma faixa tecidual mais fina (istmo tireoidiano), que tem, 

aproximadamente, 3 mm de espessura. Para adultos, a glândula normal pesa cerca de 20 

g em homens, 17 g em mulheres, e para crianças de 10 e 15 anos, 7,9 g e 12 g 

respectivamente, independentemente do sexo (ICRP 89, 2002). A tireóide pode ser 

facilmente apalpada logo abaixo da proeminência anatômica conhecida como “pomo de 

adão”, que, na verdade, corresponde à cartilagem tireóide da laringe, de onde deriva o 

nome da glândula (Figura 2.1). É ricamente vascularizada por quatro grandes artérias, 

que se ramificam em uma intrincada rede de capilares na intimidade do tecido 

tireoidiano (NETTER, 1992). 

 

Figura 2.1 – Diagrama da glândula tireóide (em forma de “H”), laringe (acima) e 

traquéia (anéis cartilaginosos), destacando a vascularização da tireóide (NETTER, 

1992) 
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Os capilares tireoidianos apresentam grandes poros (fenestrações) que facilitam a troca 

de materiais entre o tecido glandular tireoidiano e a corrente sanguínea. 

Microscopicamente, as células do tecido funcional da tireóide (“parênquima 

tireoidiano”) são de dois tipos: células foliculares (ou principais) e parafoliculares 

(“células C”). As células foliculares secretam os hormônios tireoidianos propriamente 

ditos, T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina), e as parafoliculares secretam calcitonina, um 

hormônio que influencia o metabolismo do cálcio. As células foliculares estão 

organizadas em estruturas saculares cilíndricas ou esféricas em fundo cego (“folículos 

tireoidianos”), as quais secretam para o interior do folículo (lúmen do folículo) um 

material gelatinoso conhecido como colóide, composto por uma glicoproteína 

(tireoglobulina) que origina os hormônios tireoidianos. A observação da preparação de 

um corte da glândula tireóide ao microscópio pode revelar diversos folículos de 

tamanhos variados, repletos por colóide e, entre os folículos, algumas células 

parafoliculares e uma extensa rede capilar. As células foliculares estão dispostas lado a 

lado de modo que seus ápices estejam voltados para o lúmen do folículo, e suas bases 

voltadas para os capilares, fazendo a interface entre o lúmen folicular, onde se 

armazenam os hormônios tireoidianos, e a corrente sangüínea. Estas células são 

responsáveis pela síntese de tireoglobulina, a incorporação de Iodo à molécula, a 

extração de T3 e T4 da tireoglobulina e a liberação destes hormônios na corrente 

sanguínea (WAGNER, SZABO et al, 1995). 

2.3 Fisiologia tireoidiana 

A principal função da glândula tireóide é a produção (síntese), armazenamento e 

liberação (secreção) na corrente sangüínea dos hormônios tireoidianos, T3 e T4. Estes 

hormônios influenciam a regulação do consumo de oxigênio por todas as células do 
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corpo e o ritmo em que ocorre o metabolismo (taxa metabólica) de todos os órgãos e 

tecidos corporais. O excesso de hormônios tireoidianos leva ao aumento generalizado 

do metabolismo (“hipermetabolismo”), uma condição conhecida como 

“hipertireoidismo”. A escassez de hormônios tireoidianos provoca a redução 

generalizada do metabolismo (“hipometabolismo”), condição denominada 

“hipotireoidismo”. Os hormônios tireoidianos são sintetizados pelas células foliculares 

a partir de aminoácidos, carboidratos e iodo, sendo armazenados no interior dos 

folículos tireoidianos e incorporados às moléculas de tireoglobulina. A tireóide pode 

armazenar grandes quantidades de hormônios tireoidianos, algumas vezes com reservas 

suficientes para suprir as necessidades normais do organismo por 2 a 3 meses. Para isso, 

são extraídas da circulação grandes quantidades de iodo que, no interior da glândula, 

chega a alcançar uma concentração até trinta vezes maior do que na corrente sanguínea. 

Desta forma, a tireóide capta iodo a partir da circulação e o utiliza na síntese dos 

hormônios tireoidianos. O iodo circulante é absorvido no trato alimentar a partir dos 

alimentos, sendo mais abundante em regiões próximas ao mar. Antes da adição 

obrigatória de iodo ao sal de cozinha, os habitantes de regiões mais distantes do oceano 

costumavam sofrer deficiência de iodo e, consequentemente, hipotireoidismo. Após ser 

absorvido no trato alimentar, o iodo (sob a forma de íon iodeto) alcança a corrente 

sangüínea e, a partir daí, é extraído pelas células foliculares da tireóide através de um 

processo conhecido como “seqüestro de iodeto”. Esse processo de captação ocorre 

ativamente com gasto de energia através de uma “bomba” de iodeto (uma proteína 

presente na membrana da célula folicular). Penetrando na célula folicular, o íon iodeto é 

oxidado (“oxidação”), ligando-se diretamente ao aminoácido tirosina, um componente 

essencial da molécula de tireoglobulina e, conseqüentemente, dos hormônios 

tireoidianos. O iodo na forma oxidada (“iodo nascente”) é, então, incorporado à 
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molécula de tireoglobulina no interior do folículo tireoidiano, em um processo chamado 

“organificação” do iodo (Figura 2.2a), ligando-se a cerca de um sexto dos aminoácidos 

tirosina na molécula de tireoglobulina (“iodetação da tirosina”). Os conceitos de 

“sequestro” (ou “captação”) e “organificação” de iodo são muito importantes em 

Medicina Nuclear, pois o íon pertecnetato (uma das formas circulantes de tecnécio) é 

captado pelas células foliculares, mas não é organificado (Figura 2.2b) (FOGELMAN, 

MAISEY et al, 1994). 

 

       
(a)                                                            (b) 

Figura 2.2 – Diagramas do processo de organificação: (a) iodo radioativo organifica; (b) 
99mTc (99mTcO4) não organifica. As curvas ao lado das ilustrações destacam a influência 

da organificação (FOGELMAN, MAISEY et al, 1994) 

O aminoácido tirosina e o iodo são os componentes mais importantes das grandes 

moléculas de tireoglobulina, que compõem o colóide, presente no interior dos folículos 

tireoidianos. A molécula de tirosina é iodada uma primeira vez, dando origem a 

monoiodotirosina (com um átomo de iodo), e então uma segunda vez, dando origem a 

diiodotirosina (com dois átomos de iodo). A combinação dessas moléculas dá origem à 

grande molécula de tireoglobulina. Os dois hormônios tireoidianos, T3 e T4, têm 

origem na molécula de tireoglobulina. As células foliculares incorporam pequenas 

quantidades de colóide (tireoglobulina), que foi previamente produzido por elas 

mesmas. As moléculas de tireoglobulina são partidas (“clivadas”) em unidades com três 
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ou quatro átomos de iodo. A molécula com três átomos de iodo, chamada triodotironina 

(ou T3), resulta da combinação de uma molécula de diiodotirosina com uma molécula 

de monoiodotirosina, assim como a molécula com quatro átomos de iodo, tiroxina (ou 

T4), resulta da combinação de duas moléculas de diiodotirosina. A própria molécula de 

tireoglobulina alcança a corrente sangüínea em quantidades muito pequenas, 

evidenciando a presença no organismo de tecido tireoidiano (informação importante na 

investigação de recidiva de tumores tireoidianos). Os hormônios tireoidianos são 

liberados por difusão para o sangue e, a partir daí, atuam sobre as demais células do 

corpo, aumentando a taxa metabólica das mesmas e, conseqüentemente, o ritmo em que 

ocorrem as diversas funções dessas células. Os hormônios tireoidianos são aceleradores 

do metabolismo, e sua escassez leva à desaceleração metabólica. Para manter um ritmo 

normal de atividade metabólica no corpo, a quantidade adequada de hormônios 

tireoidianos tem que ser continuamente secretada pela tireóide. Para que isso ocorra, 

existe um mecanismo de controle (“feedback”). Na realidade, as taxas em que ocorrem 

a síntese e secreção de hormônios tireoidianos são controladas por um outro hormônio, 

a tireotrofina (TSH – hormônio estimulante da tireóide). O TSH é produzido e secretado 

pela hipófise, e sua liberação depende dos níveis de hormônio tireoidiano no sangue. Os 

hormônios tireoidianos inibem a liberação de TSH pela hipófise de modo que, quanto 

maiores forem os níveis de hormônios tireoidianos no sangue, menos TSH será liberado 

(“feedback negativo”). Essa redução dos níveis de TSH no sangue provoca a redução da 

liberação de T3 e T4 pela tireóide, com queda dos níveis destes hormônios no sangue. A 

glândula hipófise (que é uma das principais glândulas endócrinas do corpo humano), ao 

detectar redução dos níveis de T3 e T4 no sangue, volta a aumentar a liberação de TSH, 

estimulando a tireóide a liberar seus hormônios. Este mecanismo de controle garante 

que, em condições normais, a quantidade adequada de hormônios tireoidianos seja 
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sempre liberada. A dosagem dos níveis de TSH no sangue permite inferir a estimulação 

da tireóide e a dosagem de hormônio tireoidiano permite inferir a resposta da tireóide a 

esse estímulo, isto é, o quanto ela está funcionando. Portanto, quanto maiores forem os 

níveis de TSH no sangue, mais os tecidos tireoidianos estarão sendo estimulados a 

concentrar iodo. Baseado neste conceito, estimula-se a captação de iodo radioativo para 

o interior das células da tireóide, ou de células derivadas de um tecido tireoidiano (por 

ex. tumor diferenciado da tireóide) (OLIVEIRA, 2005). 

2.4 Diagnóstico de doenças da tireóide 

2.4.1 Radioisótopos 

Os radioisótopos do iodo mais utilizados no país são: 123I e 131I, o primeiro com 

aplicação diagnóstica e o segundo com aplicação diagnóstica e terapêutica. O 131I tem 

sido utilizado no diagnóstico e terapia em Medicina Nuclear há mais de 50 anos. 

Posteriormente, 123I e 99mTc passaram a ser usados para diagnóstico de patologias da 

tireóide, tendo como principal vantagem não emitir partículas beta. O 131I emite 

partículas beta com energia de 606,3 keV (89,4 %) e radiação gama com energia de 

364,5 keV (81,2%) e tem meia-vida de 8 dias (CHISTÉ, BÉ, 2004) (Figura 2.3a). O 123I 

tem energia de emissão gama de 159 keV (83%) e meia-vida física de 13 h (CHISTÉ, 

BÉ, 2004) (Figura 2.3b). O 99mTc tem energia de emissão gama de 140,5 keV (88,5%) e 

meia-vida física de 6 h (MORILLON, BÉ, 2004).  
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Figura 2.3 – Esquema de decaimento radioativo (a) 131I; (b) 123I (CHISTÉ, BÉ, 2004) 

2.4.2 Captação de 131I ou 99mTc 

Pode-se determinar o percentual de atividade de 131I ou 99mTc que é captado pela 

tireóide. Para o 131I, o intervalo considerado normal é de 10 % a 35 % em 24 h 

(BALON, SILBERSTEIN, et al, 2006), sendo valores superiores indicativos de 

hiperfunção tireoidiana (hipertireoidismo) e valores inferiores, de hipofunção 

(hipotireoidismo). Neste caso, é indicado usar sonda de captação, equipamento mais 

apropriado do que a gama câmara (Figura 2.4). Para o 99mTc, a captação é realizada 20 

min após a administração endovenosa, sendo considerado normal até 1% de captação e 

valores superiores são indicativos de hipertireoidismo. Utiliza-se a gama câmara para 

esta quantificação. 
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Figura 2.4 – Sonda de captação de 131I posicionada 

anteriormente à região cervical da paciente (NETTER, 

1992) 

2.4.3 Cintilografia da tireóide 

Pode-se obter imagens da distribuição de radiofármacos na tireóide usando atividades 

padronizadas em protocolos: 75 a 370 MBq (2 a 10 mCi) de 99mTc, 7,5 a 25 MBq (0,2 a 

0,6 mCi) de 123I ou 1,85 a 7,4 MBq (50 a 200 µCi) de 131I (BECKER, CHARKES et al, 

1999) . Essas imagens são mapas funcionais da tireóide e mostram áreas de maior ou 

menor atividade do radiofármaco, respectivamente áreas de hiperconcentração 

(hipercaptação) ou áreas de hipoconcentração (hipocaptação). Esta distribuição é 

intensa e homogênea no hipertireoidismo e de baixa intensidade e heterogênea no 

hipotireoidismo. Podem ocorrer em outras situações: regiões (principalmente nodulares) 

de hiper ou hipofunção. Pode-se ainda demonstrar que não existe tecido tireoidiano 

(“agenesia”), ou que somente existe tecido na região sublingual ou somente no trajeto 

do ducto tireoglosso (tireóide ectópica). A ausência de captação em um nódulo cervical 

palpável no trajeto do ducto tireoglosso pode ajudar a caracterizar um cisto tireoglosso. 

No pós-operatório dos tumores diferenciados da tireóide, é possível identificar-se 

tecidos remanescentes no leito cirúrgico (OLIVEIRA, 2005). 
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2.4.4 Pesquisa de corpo inteiro (PCI) 

A cintilografia de corpo inteiro pode localizar eventuais metástases decorrentes de 

tumores diferenciados da tireóide. Os protocolos (SILBERSTEIN, ALAVI et al, 2006 e 

CONDUTAS DO INCA, 2002) recomendam 37 – 185 MBq (1 – 5 mCi) de 131I. Após 

72 h da administração da atividade, são adquiridas as imagens (vista anterior e 

posterior) na gama câmara com colimador para alta energia. 

2.5 Radioiodoterapia  

A terapia com 131I (radioiodoterapia) facilita a destruição dos tecidos que concentram 

iodo, seja para a redução do volume da tireóide no bócio difuso tóxico ou para a 

destruição de tecido tumoral tireoidiano diferenciado. 

2.5.1  Hipertireoidismo 

O objetivo do tratamento é reduzir a produção de hormônios tireoidianos (T3 e T4) com 

a destruição de parte da tireóide através dos processos de interação da radiação emitida 

pelo 131I com os tecidos. O mesmo ocorre com os chamados nódulos autônomos da 

tireóide, que são nódulos cuja captação é anormal e que fogem ao controle hipofisário 

(“doença de Plummer”). Nos dois casos, o 131I-NaI é administrado por via oral e 

concentra-se com muita intensidade no nódulo autônomo, destruindo-o. Para o 

tratamento tanto do hipertireoidismo por bócio difuso (“doença de Graves”) quanto do 

nódulo autônomo (“doença de Plummer”) são usadas atividades inferiores a 1,11 GBq 

(30 mCi), em regime ambulatorial. A estimativa da dose é baseada na atividade retida 
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na tireóide: 3 a 5 MBq/g do tecido, resultando em dose absorvida na tireóide de 80 a 

120 Gy (WAGNER, SZABO et al, 1995). 

2.5.2 Tumores diferenciados da tireóide  

O termo “tumor” significa uma massa de tecido que cresce desordenadamente, sem 

respeitar as regras de crescimento do tecido de origem e algumas vezes com potencial 

de invasão de outros tecidos. A esse tipo de condição dá-se o nome de “neoplasia”. 

Quando há o potencial de invasão de outros órgãos e tecidos diz-se que a neoplasia é 

maligna, condição também conhecida como câncer (OLIVEIRA, 2005). 

As neoplasias malignas que acometem a glândula tireóide podem ser divididas em 

quatro tipos básicos: carcinoma papilífero; carcinoma folicular; carcinoma anaplásico e 

carcinoma medular. Os carcinomas papilíferos e foliculares são chamados carcinomas 

diferenciados da tireóide (CDT), pois suas células se assemelham às do tecido 

tireoidiano normal, têm a capacidade de concentrar o iodo. Devido a esta característica 

histopatológica dos CDTs, estudos de imagem com o iodo radioativo são extensamente 

empregados para avaliação de remanescente tecidual e/ou disseminação para outros 

órgãos e tecidos (metástases), além de tratamento quando administrado em altas doses 

de 131I-NaI (COOPER, DOHERTY et al, 2006). 

O tratamento dos CDT é normalmente cirúrgico (“tireodeoctomia total”) seguido de 

tratamento com iodo radioativo (131I-NaI) para destruir tecidos tireoidianos cervicais 

residuais (dose “ablativa”). A dose ablativa é normalmente administrada em atividades 

que variam entre 3,7 a 5,5 GBq (100 a 150 mCi) (COOPER, DOHERTY et al, 2006). 

Quando for possível estimar-se a massa da tireóide, é calculada dose entre 30 e 50 Gy 

(IAEA, 1996). 
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Em vários casos, pode existir disseminação do tumor para outros órgãos do corpo 

(“focos metastáticos”). Nestes casos, e levando-se em conta outros fatores como 

localização e extensão das metástases, são utilizadas atividades de 131I-NaI (doses 

terapêuticas) entre 7,4 a 14,8 GBq (200 a 400 mCi). A máxima dose segura de 131I deve 

ser estimada para causar dose igual ou inferior a 2 Gy para a medula óssea vermelha. 

Para pacientes que tem envolvimento difuso pulmonar, a retenção de 131I no corpo 

inteiro não deve ser maior do que 3 GBq (81 mCi) em 48 h (IAEA, 1996). O paciente 

em tratamento é orientado sobre cuidados com a urina, a saliva, o suor e as fezes, que 

são as vias preferenciais de excreção do iodo. O acompanhamento em intervalos 

adequados (cada seis ou doze meses), incluindo dosagens de tireoglobulina/anticorpos 

antitireoglobulina e pesquisas de corpo inteiro (PCI). 

2.5.3 Efeitos adversos da radioiodoterapia 

A maioria dos pacientes refere anorexia e náusea logo após a administração da dose 

terapêutica com 131I. A sialodenite (inflamação das glândulas salivares) é um dos 

efeitos precoces que eventualmente pode ocorrer (HUNG e SARLIS, 2002). Outros 

efeitos adversos que potencialmente podem ocorrer nos pacientes estão relacionados à 

destruição dos remanescentes na região cervical. Na grande maioria das vezes, esses 

efeitos são discretos, entretanto alguns pacientes podem evoluir com sintomatologia 

grave (compressão da traquéia com significativa insuficiência respiratória). A 

intensidade dos efeitos adversos locais está diretamente relacionada à quantidade de 

tecido remanescente presente à dose terapêutica o que pode causar edema e dor local. 

Potenciais efeitos tardios à terapia com 131I podem ser evidenciados nas gônadas 

(infertilidade, relatada em 1% dos pacientes tratados). Entretanto, não há relato de 

alterações genéticas pós-dose terapêutica com 131I. Potenciais efeitos carcinogênicos 



! 17 

podem ser evidenciados na bexiga após vários tratamentos (HUNG e SARLIS, 2002). 

2.5.4 Otimização de doses terapêuticas 

A otimização de doses é enfatizada para pacientes com doenças que apresentam bom 

prognóstico, como os CDT. A eficiência da radioiodoterapia depende do tamanho das 

massas de tireóide remanescentes e da atividade acumulada, meia-vida efetiva e 

biodistribuição do 131I. Preconiza-se a maior dose possível em tumores ou massas 

remanescentes e/ou metastáticas sem, contudo, acarretar doses absorvidas superiores “as 

recomendadas para órgãos radiosensíveis (risco radiológico), principalmente a medula 

óssea e os pulmões (COOPER, DOHERTY et al, 2006).  

Para prevenir efeitos determinísticos em órgãos com captação fisiológica, devem ser 

adotadas restrições de doses absorvidas em órgãos, por exemplo, as doses absorvidas 

em rins não devem exceder 23 Gy, a fim de estabelecer individualmente um mínimo 

efetivo e um máximo tolerado de doses absorvidas (BOUCHET, BOLCH et al, 2003). 

Para a determinação da dose terapêutica individualizada, alguns estudos devem ser 

previamente realizados, entre os quais, a avaliação do percentual de captação do 131I nos 

restos tireoidianos na região cervical e de eventuais metástases (COOPER, DOHERTY 

et al, 2006). Esta avaliação é rotineiramente realizada através das imagens 

cintilográficas de corpo inteiro (pesquisa de corpo inteiro – PCI), onde uma dose de 

rastreamento de 131I, 185 MBq (5 mCi), é administrada 24 horas antes da realização das 

imagens. 

Para pacientes pediátricos, o risco radiológico aumenta na ordem inversamente 

proporcional à idade (UNSCEAR, 2000) (Figura 2.5), e as doses absorvidas em órgãos 

devem ser estimadas com maior precisão. Para crianças, geralmente utiliza-se os 

modelos biocinéticos de adultos. Quase sem exceção, essa extrapolação pode sobre-
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estimar atividades a serem administradas e, conseqüentemente, aumentar as doses 

equivalentes recebidas em uma única exposição (aumento do risco radiológico). Para 

propósitos de dosimetria interna, torna-se necessário conhecer as frações de retenção  e 

as meias-vidas efetivas do 131I em estômago, intestino, e componentes do sistema 

urinário. Estes órgãos iodocaptantes (órgãos-fonte) irradiarão órgãos próximos (órgãos-

alvo), dentre os quais se encontram órgãos de interesse em crianças, como pulmões, 

medula óssea e gônadas (ICRP, 1987). 

 

Figura 2.5 – Risco radiológico (%/Sv) por idade (anos) 
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2.6 Dosimetria e proteção radiológica 

2.6.1 Grandezas de proteção radiológica  

2.6.1.1 Atividade 

A taxa de mudanças dos átomos instáveis em um determinado instante é denominada de 

Atividade (ICRP, 2007). A Atividade A pode ser expressa em função do tempo t como: 

 A(t) = A0.e
!!.t = A0.e

!
ln2
T1/2 f

.t

 (1) 

Onde A0 é a atividade inicial, % é constante de decaimento e T1/2f  é a meia-vida física. 

Meia-vida física, T1/2f, é o intervalo de tempo, contado a partir de um certo instante, 

necessário para que metade dos átomos radioativos decaiam. 

2.6.1.2 Meia-vida efetiva 

A meia-vida efetiva T1/2ef (ICRP, 2007) pode ser calculada a partir da correspondente 

meia-vida biológica T1/2b e da meia-vida física T1/2f a partir de: 

 

1
T1/2ef

=
1
T1/2 f

+
1
T1/2b

 
(2) 

Meia-vida biológica, T1/2b, é o intervalo de tempo, contado a partir de um certo instante, 

necessário para que metade dos radionuclídeos presentes em um órgão, tecido ou 

organismo seja eliminada através do próprio metabolismo. 
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2.6.1.3 Dose absorvida 

Em dosimetria, a grandeza física básica é a dose absorvida D (ICRP, 2007), definida 

como a razão entre a energia média E depositada em um órgão ou tecido T pela massa 

m do referido órgão. A unidade de dose absorvida é joule por quilograma (J.kg-1) e o 

nome especial é Gray (Gy).  

 
D =

!E
!m

 (3) 

A dose absorvida média DT por um órgão ou tecido alvo T é a soma das contribuições 

criadas por transformações nucleares do radionuclídeo em vários órgãos fonte S (ICRP, 

2007): 

 
DT = D(T! S)

S
"  (4) 

A dose absorvida DT no órgão alvo T devido a um radionuclídeo acumulado em um 

único órgão fonte S é dada por (ICRP, 2007): 

 D(T! S) = ÃS " S(T! S)  (5) 

Onde Ã é a atividade acumulada ou atividade integrada no tempo, sendo igual ao 

número total de transformações nucleares no órgão fonte e S(T"S) depende do tipo de 

radiação, energia emitida por transformação, massa do órgão alvo e geometria dos 

simuladores (chamados de “matemáticos” porque representam figuras geométricas e 

não indivíduos) representando adultos e indivíduos jovens de diferentes faixas etárias. 

Quando o número de desintegrações no órgão é conhecido, a auto-dose do órgão pode 

ser obtida usando-se frações e fatores de dose absorvida S (T"S) conhecidos para 

absorção de energia em simuladores matemáticos. O código OLINDA/EXM (STABIN, 

SPARKS et al, 2005) fornece fatores de auto-dose, através do número de desintegrações 
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supondo que ocorrem dentro da esfera de densidade unitária. Como os pacientes, em 

geral, apresentam tamanhos de órgãos diferentes dos simuladores disponíveis, pode-se 

ajustar a massa usando simuladores, e tratando separadamente as contribuições para 

elétrons e fótons. 

Genericamente, a dose D em um órgão pode ser calculada como a multiplicação do 

número de desintegrações N pelo fator de dose DF (dose factor), sendo que  as 

desintegrações contribuirão de acordo com a natureza de suas emissões (fótons ou 

partículas beta ou alfa) (STABIN, 2008b).. 

No caso de elétrons, toda a energia será depositada no próprio órgão, logo sendo DF1 e 

DF2 os fatores de dose para órgãos de massas m1 e m2 respectivamente, tem-se a relação 

da equação 6, pois a fração de absorção quando o órgão fonte é também o órgão alvo é 

igual à unidade (STABIN, 2008b).. 

Para fótons, as frações de absorção (&) variam diretamente com a raiz cúbica da razão 

das massas para auto-dose (órgão fonte = órgão alvo) se o livre caminho médio do fóton 

é grande comparado com o diâmetro do órgão. A fração específica de absorção (') 

diminui com 2/3 da razão entre as massas (Equações 7) (STABIN, 2008b). 

  (6) 

  
(7) 

2.6.1.4 Atividade acumulada  

A atividade acumulada (Ã) em um órgão ou tecido fonte S depende da atividade 

administrada Ao, da meia-vida física T1/2f e da biocinética do radiofármaco. Ã é obtido 

integrando-se a atividade dependente do tempo. A atividade em um órgão ou tecido 
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pode ser descrita como uma soma de exponenciais (8) ou através de uma expressão 

média (9) (SIEGEL, THOMAS et al, 1999): 

 
R(t) = A(t)

A0

= A1.exp !
ln(2).t
T1/2ef 1

"

#
$$

%

&
''+ A2.exp ! ln(2).t

T1/2ef 2

"

#
$$

%

&
''  

(8) 

 
R(t) = A(t)

A0

= exp !
ln(2).t
T1/2ef

"

#
$$

%

&
''  

(9) 

onde: 

R(t): fração da atividade pela atividade inicial em função tempo; 

A(t): atividade em função do tempo; 

A0: atividade inicial; 

A1, A2: constantes de ajuste; 

t: tempo; 

T1/2ef1 e T1/2ef2: meias-vidas efetivas do primeiro e do segundo termo, respectivamente; 

T1/2ef: meia-vida efetiva média. 

As variações nas estimativas de atividades acumuladas originam-se nas incertezas da 

quantificação das funções de acumulação, distribuição e retenção do radiofármaco nos 

tecidos. A debilidade funcional (patologia) de um órgão implica em contribuição mais 

significativa para alterações na atividade acumulada do que variações na retenção de 

radionuclídeos no corpo como um todo, pois as últimas, na maioria das vezes, são 

limitadas pela meia-vida do radionuclídeo administrado (ICRU 67, 2002). Em alguns 

casos, a massa do órgão pode variar durante o período de tratamento e a fórmula para 

dose absorvida média pode ser representada por: 

 
!D =

A(t)!"(t)
m(t)

dt#  (10) 
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Onde:  

m(t): massa do órgão irradiado em função do tempo; 

Ã(t): atividade acumulada em função do tempo; 

((t): energia média absorvida em função do tempo; 

A atividade acumulada representa a atividade constante por um tempo definido que se 

iguala em desintegrações à realidade de decaimento físico ou efetivo de uma quantidade 

de radionuclídeo ao longo do tempo. Sua unidade é o Bq.s (mCi.h).  

A atividade acumulada pode ser calculada através de representações gráficas (como o 

método trapezoidal) para integração da curva atividade versus tempo, ou através de 

métodos analíticos, com a análise de compartimentos ou ainda através de “softwares” 

dedicados (STABIN, 2005). 

2.6.1.5 Tempo de residência 

O tempo de residência !  normaliza a atividade acumulada Ã em relação à atividade 

administrada A0. Sua unidade é de tempo: s (ou h) (SIEGEL, THOMAS et al, 1999). 

 
! =

Ã
A0

 (11) 

2.6.1.6 Equivalente de dose ambiente 

O equivalente de dose ambiente H*(d), em um ponto de um campo de radiação, é o 

valor do equivalente de dose que seria produzido pelo correspondente campo expandido 

e alinhado na esfera ICRU na profundidade d, no raio que se opõe ao campo alinhado 

(ICRU, 1998). 
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2.6.1.7 Dose efetiva 

A Dose Efetiva (ICRP, 2007), é a soma ponderada das doses equivalentes em todos os 

tecidos e órgãos do corpo, expressa por: 

 
E = wT .HT

T
!  (12) 

Onde  wT é o fator peso para o tecido T e HT é a dose equivalente a ele atribuída: 

 HT = wR.DT  (13) 

sendo para fótons e elétrons wR=1, entãoHT = DT . 

2.6.2  A proteção radiológica 

2.6.2.1 Efeitos determinísticos e estocásticos da radiação 

Os efeitos determinísticos, devido à exposição às radiações ionizantes, ocorrem quando 

há perda da função do órgão ou tecido (por morte celular ou danos intracelulares) ou 

perda da capacidade de divisão das suas células (mitose). O número de células afetadas 

aumenta rapidamente com a dose de radiação e a perda funcional do tecido torna-se 

evidente acima de um limiar de dose que é específico para cada tecido. Todos os 

procedimentos diagnósticos com radiofármacos apresentam doses absorvidas em órgãos 

inferiores aos limiares de dose para efeitos determinísticos. Para terapias com 

radionuclídeos, estes limiares podem ser propositalmente excedidos no tecido alvo. Os 

efeitos determinísticos são influenciados por taxas de doses, uma vez que para taxas 

mais baixas há tempo suficiente para a ocorrência de mecanismos de reparo e 

repopulação celular. Os limiares de doses para a maioria dos tecidos variam entre 

poucos grays em uma única dose e 0,5 Gray/ano em exposições prolongadas (várias 
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exposições). A medula óssea vermelha, rins e gônadas são os tecidos mais sensíveis 

para efeitos determinísticos (Tabela 2.1) (UNSCEAR, 2000). 

Tabela 2.1 – Limiares de doses para efeitos determinísticos nas gônadas, rins e medula 

óssea (UNSCEAR, 2000; BOUCHET, WESLEY* et al, 2003) 

Órgãos 
Dose equivalente total (Sv) 

Recebida em exposição única 
 Efeito observável 

Medula óssea 2,0 
 Depressão da hematopoise 

Gônadas 3,5-6,0 
 Esterilidade 

Rins  23,0 (*) Insuficiência crônica 
 

Os efeitos estocásticos ocorrem quando a célula é modificada por dano no seu DNA, 

porém permanece viável (isto é, com capacidade de divisão por mitose), sendo o dano 

eventualmente expressado através da proliferação celular. Os efeitos estocásticos das 

radiações são câncer após um período de latência de muitos anos (2-10 anos para 

leucemia e 10-40 anos para tumores sólidos) e defeitos hereditários severos. Sabe-se 

que o risco de câncer é dependente do tecido irradiado e, portanto, os órgãos e tecidos 

com maior reprodução celular são mais radiossensíveis. Os efeitos estocásticos são 

fortemente dependentes da idade do indivíduo no momento da irradiação e, 

consequentemente, da expectativa de vida. O modelo de risco relativo indica que a 

expectativa de vida é menor para as pessoas mais jovens, porque estas terão maior 

probabilidade de contrair câncer (ICRP, 2007). Para menores de 15 anos, o risco é o 

dobro da média da população como um todo e decresce progressivamente a partir de 35 

anos. 

As doses efetivas podem ter um valor prático para comparações relativas entre 

doses recebidas por pacientes devido a diferentes procedimentos diagnósticos, o uso de 

tecnologias similares e para o mesmo procedimento entre pacientes de uma população 
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similar com relação a idade e gênero. Contudo, essas comparações são inapropriadas 

para populações de pacientes com caracterísitcas diferentes de distribuição (crianças, 

mulheres, velhos). Isto é consequência do fato de que as estimativas de risco são 

dependentes de idade e gênero (ICRP, 2007). 

As distribuições de idade para trabalhadores e para população em geral (para os quais as 

doses efetivas são derivadas) podem ser bastante diferentes da população submetida a 

procedimentos médicos usando radiações ionizantes e, também entre diferentes tipos de 

procedimentos, dependendo da prevalência da distribuição de idade e gênero 

dos pacientes sob condições clínicas sendo investigadas. Por estas razões, a análise de 

riscos para uso médico é melhor avaliada usando-se valores de risco apropriados para 

tecidos individuais sendo irradiados e respectivas populações em estudo (ICRP, 2007). 

Para mulheres em idade reprodutiva, recomenda-se que não engravidem até que a dose 

potencial para o feto não exceda 1 mGy (ICRP 84, 2000). Em geral, as doses para o feto 

tendem a decrescer nos últimos meses de gestação, devido ao acréscimo da massa do 

mesmo ser maior do que o acréscimo da fração absorvida devida à irradiação dos órgãos 

maternos. No caso do 131I, contudo, a captação pela placenta aumenta e, 

consequentemente, a dose absorvida pelo feto (RUSSELL, STABIN et al, 1997). Em 

terapias com 131I (tanto hipertireoidismo como CDT), a gravidez deve ser evitada, pelo 

menos, por seis meses após a administração do radioisótopo, para assegurar que a 

doença esteja controlada e que outro tratamento com 131I não será necessário (ICRP 84, 

2000). 

2.6.2.2 Exposições de familiares e acompanhantes de pacientes 

Para exposições de acompanhantes e familiares de pacientes, aplica-se o conceito de 

dose de restrição ou restrições de dose (“dose constraint”) porque estes têm um 
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benefício direto em relação aos pacientes. Para familiares ou visitantes, a dose efetiva 

deve ser restrita a 5 mSv para adultos ou 1 mSv para crianças (IAEA, 1996). A ICRP 

(ICRP 94, 2004) recomenda que as crianças sejam sempre consideradas indivíduos do 

público, mesmo quando expostas por familiares, embora na prática tal recomendação 

não altere o valor numérico de 1 mSv para a restrição de dose.  

A exposição recebida por indivíduos próximos aos pacientes depende da atividade 

administrada ao paciente; da meia-vida efetiva; da distância em relação ao paciente e do 

tempo em companhia do paciente. Quando o paciente é liberado do hospital, torna-se 

uma fonte de exposição e representa um risco aos seus familiares. Existe o risco de 

contaminação interna e externa. Neste contexto, deve-se estimar previamente as 

exposições externas e o potencial de contaminação interna dos familiares destes 

pacientes (IAEA, 1996). Os resultados das monitorações em residências podem apontar 

restrições individuais, destacando riscos para crianças e adolescentes e mulheres em 

idade reprodutiva e gestantes.  

No Brasil, são estabelecidos limites de dose de 1 mSv para indivíduos do público e 

restrições de doses para familiares de 5 mSv (CNEN, 2005). A liberação dos pacientes 

para residências é permitida com 1,11 GBq (30 mCi) (CNEN, 1996).  

2.6.3  Quantificação da atividade incorporada pelo paciente  

2.6.3.1 Aquisição de imagens 

As imagens são formadas a partir dos fótons emitidos do corpo do paciente e detectadas 

por uma câmara de cintilação com cristal retangular ou circular com dimensões de até 

aproximadamente 50 cm, cuja visualização ocorre através de um arranjo de tubos 
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fotomultiplicadores. Através do processamento dos sinais emitidos dos 

fotomultiplicadores, pode ser calculado um par de sinais eletrônicos representando as 

coordenadas espaciais “x” e “y” para fornecer uma imagem digital no computador usado 

para processamento das imagens (ICRU 67, 2002). 

Para a formação da imagem, é usado um colimador, que pode ser de vários tipos. Um 

deles é o de buracos paralelos interiores ao mesmo, visando limitar a radiação gama 

incidindo no cristal, orientando o feixe de fótons em uma direção paralela aos eixos dos 

buracos e permitindo que o feixe incidente oblíquo seja absorvido pelo colimador. A 

imagem é, portanto, obtida pela exclusão de uma grande proporção da radiação emitida 

pelo paciente. Esta é a principal razão de uma baixa densidade de fótons nas imagens 

obtidas, pois os mesmos são absorvidos e espalhados pelos tecidos, antes de chegarem 

no sistema detector. Embora crucial para o processo de formação da imagem durante a 

sua transmissão, a absorção dos fótons no tecido irá degradar a qualidade da imagem. O 

contraste da imagem entre um dado tecido alvo, com uma concentração particular do 

radiofármaco em um dado ponto e um tecido adjacente no qual a concentração é 

diferente, envolve uma função complexa incluindo concentração, espessura do tecido, 

coeficiente de atenuação linear para o tecido envolvido e quantidade de radiação 

espalhada detectada (ICRU 67, 2002).  

Em imagens planares, a resolução depende da dimensão (diâmetro e profundidade) dos 

buracos no colimador, da espessura dos septos entre os buracos e da acurácia do cálculo 

da posição do raio gama detectado no cristal de cintilação (chamada de resolução 

intrínseca quando avaliada sem o colimador, e resolução extrínseca, ou do sistema, 

quando avaliada com o colimador). O espalhamento Compton da radiação no paciente, 

antes de ser detectado pela câmara, também degrada a resolução. A resolução espacial 

deteriora com o aumento da distância da face do colimador, porém para o buraco 
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paralelo do colimador não varia através do campo de visão (ICRU 67, 2002). Vários 

fatores interferem na acurácia da quantificação com câmaras de cintilação: resolução 

energética, degradação da resolução espacial devido à penetração de fótons de alta 

energia através dos septos do colimador uniformidade de imagem, e efeitos da radiação 

espalhada, ruído estatístico associado a baixas densidades de contagem e atenuação 

(SIEGEL, THOMAS et al, 1999). O colimador de buracos paralelos é recomendável 

para quantificação da atividade, porque possui menor distorção geométrica quando 

comparado com outras opções, como o “pinhole”, por exemplo. Para minimizar o efeito 

de degradação de resolução espacial, o detector deve ser posicionado o mais próximo do 

paciente.  

Para minimizar a probabilidade de ocorrência de artefatos causados durante a aquisição 

de imagens, devem ser realizados testes de controle de qualidade para o equipamento de 

imagem, que compreendem testes de aceitação e referência e operacionais. Essas 

avaliações devem ser incorporadas à manutenção do equipamento e, eventualmente, 

podem decidir sua substituição (IAEA, 1999). 

2.6.3.2 Quantificação de imagens 

O método mais comum para a quantificação de imagens utiliza a “técnica de aquisição 

de vistas conjugadas” (SIEGEL, THOMAS et al, 1999). 

Este método é baseado em duas imagens planares opostas em 180º, em combinação 

com imagens de transmissão através do paciente (mapa de atenuação), fatores de 

calibração do sistema, de correção da radiação de fundo e de correção para fótons 

espalhados. O esquema da Figura 2.6 ilustra um corte do paciente de espessura t no 

sentido ântero-posterior (A/P) e coeficiente de atenuação µ, posicionado entre dois 

detectores da gama câmara, que adquire uma imagem anterior através de um detector e 
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uma imagem posterior através de outro detector. A fonte representada por um pequeno 

círculo está posicionada a uma profundidade d no corpo em relação à projeção anterior 

e a uma profundidade t – d em relação à projeção posterior. O objetivo da quantificação 

é determinar a atividade em uma região de interesse, ROI (region of interest), que 

representa a própria fonte radioativa, geralmente um órgão com captação do 

radionuclídeo administrado. IA e IP representam as intensidades das imagens na ROI nas 

projeções anterior e posterior, respectivamente (Figura 2.7). Esta técnica oferece uma 

melhoria sobre a técnica de vista única envolvendo a comparação com simuladores 

padrões com geometria fixa, na medida em que seu formalismo matemático permite 

correções para a espessura, a heterogeneidade e a atenuação da fonte. Um fato 

significante da técnica é o de que os resultados calculados são teoricamente 

independente da profundidade da fonte no tecido. A aquisição das imagens de 

transmissão, que envolvem a contagem de uma fonte externa com o mesmo 

radionuclídeo do radiofármaco, através da ROI para corrigir a atenuação, são 

geralmente obtidas em um único momento, ou no início do estudo antes da 

administração do radiofármaco ou em um momento posterior com a correção apropriada 

feita para a atividade no corpo (SIEGEL, THOMAS et al, 1999). 

 

Figura 2.6 – Vista do corte transversal do paciente (elipse) entre os dois detectores da 

gama câmara para a aquisição de imagens anterior e posterior 

Detector 1 

Detector 2 
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(a)                                                          (b) 

Figura 2.7 – Método de fonte única em meio à radiação de fundo. (a) ilustração 

esquemática, (b) representação no corpo do paciente 

Segundo a formulação matemática que considera a fonte como uma região única bem 

definida circundada por radiação de fundo não desprezível, a atividade Aj da fonte é 

dada pelas expressões (14), (15) e (16): 

 
Aj =

IAIP
e!µet

f jF
C

 (14) 

 
f j =

(µ jt j / 2)
senh(µ jt j / 2)

 
(15) 

 F = {[1! (IADJ / IA )(1! t j / t)][1! (IADJ / IP )(1! t j / t)]}1/2  (16) 

Onde: 

IA: intensidade da ROI na projeção anterior; 

IP: intensidade da ROI na projeção posterior; 

fj: fator de correção para auto-atenuação do órgão-fonte; 

µe: coeficiente de atenuação do corpo na ROI; 

t: espessura do corpo na ROI no sentido A/P; 

C: fator de calibração do sistema; 

F: fator de correção da sobre-extração de radiação de fundo; 

µj: coeficiente de atenuação do órgão-fonte; 

tj: espessura da órgão-fonte no sentido A/P (Figura 2.7); 

IADJ: intensidade da região adjacente à ROI referente à fonte corrigida 
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proporcionalmente para a mesma área. 

A expressão (IAIP)1/2 representa a média geométrica das imagens anterior e posterior, e a 

expressão e-µj.t representa o fator de transmissão ao longo da espessura t do paciente 

através da ROI e pode ser determinada diretamente medindo a relação I/I0, onde I é a 

intensidade na ROI da imagem de transmissão através do paciente e I0 é a intensidade 

na ROI da imagem da fonte externa sem o paciente (SIEGEL, THOMAS et al, 1999).. 

O fator de calibração C (contagem por unidade de atividade) pode ser obtido contando-

se uma fonte de referência do radionuclídeo em uso, seguindo-se o mesmo protocolo de 

aquisição das imagens do paciente, e relacionando com a atividade da fonte corrigida 

(SIEGEL, THOMAS et al, 1999). 

As imagens podem ser corrigidas para o espalhamento dos fótons através da técnica 

chamada de janela de energia tripla (TEW). Esta técnica pode ser usada para o 131I para 

minimizar a influência dos fótons de menor abundância porém significativa, que são os 

de energia 637 keV (7,3 %) e 723 keV (1,8 %), sobre o fotopico de interesse de 364 

keV (81 %). A correção dá-se pela equação 17 (SIEGEL, THOMAS et al, 1999): 

 CT = CPP – CLS – CUS (17) 

Onde: 

CT: contagens do fotopico corrigidas; 

CPP: contagem total do fotopico (Figura 2.8); 

CLS: contagens da janela de energia abaixo do fotopico (Figura 2.8); 

CUS: contagens da janela de energia acima do fotopico (Figura 2.8). 

As janelas de energia abaixo e acima do fotopico são definidas pela metade da largura 

da janela do fotopico. 
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Figura 2.8 – Espectro de energia para a aquisição de imagem corrigida pela técnica de 

janela de energia tripla (TEW) 

As variações da concentração da atividade do radioiodo em regiões de interesse (ROI) 

de órgãos podem ser quantificadas através de imagens planares sequenciais utilizando-

se vistas anteriores e posteriores realizadas em gama câmara calibrada na energia do 

131I. Estas regiões podem ser desenhadas dentro da área com concentração homogênea 

do órgão, sendo obtidos o número de pixéis (1 pixel = 1 “picture element”), as 

contagens por pixel, a média e o desvio padrão das contagens. A taxa de contagem 

dentro de cada ROI é obtida através da divisão do número total de contagens pelo tempo 

de aquisição da imagem.  

Cada órgão-fonte deve ser identificado e avaliado individualmente. Devem ser 

quantificadas as fases de captação, retenção e eliminação do 131I em função do tempo. 

Desta forma, a atividade acumulada, o “número total de desintegrações no órgão em 

estudo”, também chamada “tempo de residência” (quando normalizado) do 131I, poderá 

ser calculada. Em adição ao decaimento físico, a eliminação biológica ocorre e de 

maneira mais rápida, promovendo a eliminação do material radioativo do corpo. Para 

caracterizar a retenção de longo termo, as medições devem ser realizadas em intervalos 

de tempo iguais a múltiplos da meia-vida efetiva, por exemplo, 1, 3 e 5 vezes (SIEGEL, 

THOMAS et al, 1999).  



! 34 

2.6.3.3 Controle de qualidade do medidor de atividade 

Todos os procedimentos terapêuticos devem ter as doses individuais calculadas e 

registradas (IAEA, 1996). A atividade nominal especificada no protocolo médico deve 

ser igual à atividade realmente administrada ao paciente. Para estimativas de doses 

absorvidas em órgãos, as atividades acumuladas em órgãos são normalizados pela 

atividade administrada. A resposta do medidor de atividade depende de muitas 

variáveis, podendo ser introduzidas incertezas significativas se certos cuidados não 

forem tomados, entre os quais: recipiente e volume (geometria) da amostra; posição da 

amostra no interior do sistema detector; densidade e homogeneidade da amostra; 

atividade da amostra e impurezas radioquímicas. Para cada geometria, as atividades 

medidas em um medidor de atividade devem ser corrigidas conforme o seu fator de 

correção. Deve ser utilizada uma fonte padrão do mesmo radionuclídeo a ser medido e 

essa fonte deve ter rastreabilidade ao sistema metrológico (IWAHARA, OLIVEIRA et 

al, 2002). 
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3. PACIENTES, EQUIPAMENTOS E MÉTODOS 

3.1 Pacientes 

3.1.1 Desenho do estudo 

Estudo prospectivo não randomizado com pacientes submetidos à tireoidectomia total 

com diagnóstico histopatológico de carcinoma bem diferenciado (papilífero e folicular) 

de tireóide, sem tratamento prévio com radioiodo, classificados de acordo com o 

sistema TNM (HEDINGER, WILLIAMS et al, 1988) e, posteriormente, encaminhados 

para tratamento ablativo com iodo radioativo.  

3.1.1.1 Imagens na fase de rastreamento e fase terapêutica 

Na fase de rastreamento, foram administradas atividades entre 74 MBq (2 mCi) e 185 

MBq (5 mCi) de 131I-NaI para pesquisa de corpo inteiro (PCI) na 4ª semana 

(aproximadamente 28 dias após suspensão da levotiroxina, LT4). A dose ablativa de 

131I-NaI foi programada para a 8ª semana, ou seja, 56 dias após suspensão da LT4 

(Quadro 3.1). O paciente foi instruído a reiniciar a LT4 logo após a alta hospitalar. 

Embora seja possível usar 123I para imagem (PCI da fase de rastreamento), neste estudo 

foi estabelecido 131I como traçador porque as meias-vidas efetivas de 131I e 123I são 

diferentes e, para se determinar a dose ablativa, é necessário simular o comportamento 

biocinético do 131I (HUNG, SARLIS et al, 2002). Além disso, eventuais dificuldades no 

fornecimento  poderiam comprometer o estudo. 
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Quadro 3.1 – Esquema de administração da radioiodoterapia de pacientes 

Semanas  1a 2a 3a 4a 

1) Pré-dose (74 MBq)              

1.1) Mapa de atenuação paciente            

1.2) PCI (imagem 1o, 2o e 3o dias)              

1.3) Monitoração externa            

1.4) Coleta de urina / sangue            

2) Dose ablativa (3,7 GBq)            

2.1) Internação + monitoração            

2.2) PCI (imagem 5o e 7o dias)              

2.2) Monitoração externa              

2.3) Coleta de urina / sangue              

3) Análise de dados            

   Protocolo médico 

   Atividade menor 

   Atividade maior 

   Adicionais do projeto 

3.1.1.2 Dose ablativa 

As doses de 131I-NaI administradas aos pacientes foram pré-fixadas (empíricas), 

definidas de acordo com o estadiamento utilizando-se o sistema TNM (HEDINGER, 

WILLIAMS et al, 1988):  

• TI e TII: 3,7 GBq (100 mCi)  de 131I-NaI; 

• TIII e TIV: 5,5 GBq (150 mCi) de 131I-NaI. 
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3.1.2 Critérios de seleção dos pacientes 

3.1.2.1 Critérios de elegibilidade 

Foram incluídos no estudo pacientes (maiores de 5 anos e menores de 18 anos) 

portadores de CDT, recém-matriculados no Instituto Nacional do Câncer (INCa) - 

Hospital do Câncer - I (HC-I), sem tratamento prévio com radioiodo. 

3.1.2.2 Critérios de inelegibilidade 

Foram excluídos do estudo pacientes menores de 18 anos com diagnóstico histológico 

que não o CDT, pacientes portadores de quaisquer outras neoplasias (exceto a doença 

primária) e pacientes já submetidos a tratamento oncológico ou com radioiodo prévio. 

Além disso, são excluídas pacientes grávidas, portadoras de doenças cardiovasculares 

graves, doenças mentais e em situação de substancial diminuição em suas capacidades 

de consentimento, ou do consentimento de seu responsável. 

3.1.2.3 Preparo do paciente 

Para todos os pacientes, foi oferecido suco de limão, com o intuito de diminuir a 

captação do 131I nas glândulas salivares, assim como medicações anti-eméticas e anti-

ácidas são prescritas com o intuito de reduzir os efeitos do 131I no sistema digestivo. 

Todos os pacientes foram orientados a ingerir de 2 a 3 L de líquido por dia com o 

intuito de estimular a micção e reduzir a radiação na bexiga e gônadas. 
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3.1.3 Comitê de Ética em Pesquisa 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Nacional 

do Câncer (INCA) para 40 pacientes selecionados, submetidos a tireoidectomia total, 

submetidos a rastreamento através de pesquisa de corpo inteiro (PCI) após a 

tireoidectomia e dose ablativa com 131I-NaI. O documento do consentimento informado 

livre e esclarecido (ANEXO A), foi obtido para todos os pacientes incluídos no estudo.  

3.1.4 Garantia da qualidade dos dados 

3.1.4.1 Planejamento da coleta de dados  

Para cada paciente, foi estabelecido um cronograma de coleta de dados (ANEXO B), 

considerando os horários de funcionamento do hospital e disponibilidade do corpo 

técnico, bem como o deslocamento do paciente na fase de rastreamento da sua 

residência para realizar 3 imagens e ainda 2 imagens depois da alta na fase terapêutica. 

As aquisições de imagens são programadas considerando as prováveis meias-vidas 

efetivas do 131I nos pacientes, para coletar pontos nas fases rápida e lenta de excreção do 

131I-NaI (SIEGEL, THOMAS et al, 1999).  

3.1.4.2 Documentação dos pacientes  

Os documentos-fonte de monitoração do paciente incluem Fichas Individuais de Coleta 

de Dados (Anexo C) preenchidas pelos investigadores do IRD e Relatórios Individuais 

(contendo resultados de monitoração de doses externas, bioanálise e quantificação das 

imagens) que são arquivados no hospital, para auditoria do CEP-INCA. 
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3.2 Equipamentos e materiais 

Foram usados 3 monitores de radiação para medidas de dose externa e 4 equipamentos 

para bioanálise. No Quadro 3.2 estão relacionados os equipamentos (marca, modelo e 

número de série) por tipo de monitoração e respectivos proprietários (INCA ou IRD).  

Os equipamentos foram calibrados com fontes-padrões fornecidas pelo LNMRI/IRD, 

certificadas (ANEXO D) e com rastreabilidade ao Sistema Internacional de Referência 

do Bureau International des Poids et Mesures (SIR/BIPM) (www.kcdb.bipm.org). Os 

procedimentos da qualidade são estabelecidos pelo sistema da qualidade do IRD, de 

acordo com Norma ISO-ABNT (ABNT, 1999). 

Quadro 3.2 – Sumário de equipamentos usados por tipo de monitoração e proprietários 

Tipo de 
Monitoração Detector Fabricante Modelo Nº série Proprietário 

Medição de 
atividade 

Câmara de 
ionização CAPINTEC CRC-5 51843 INCA 

Medição de 
atividade 

Câmara de 
ionização CAPINTEC CRC-15R  IRD 

Taxa de dose  Cintilador 
(NaI(Tl)) 

Thermo 
Scientific IdentiFINDER 101099001112 IRD 

Taxa de dose  Cintilador 
(NaI(Tl)) 

SAIC 
Exploranium GR-135 ND-H 6260 IRD 

Taxa de dose 
e dose 

integrada 
Geiger-Muller Eberline E-600 1056 IRD 

Quantificação 
de imagem 

Cintilador 
(NaI(Tl)) GE Millenium MG 

(gama câmara) 50322 INCA 

Bioanálise  
(urina e 
sangue) 

Cintilador 
(NaI(Tl)) LTi 

Genesys 
Gamma 1 

(contador de 
poço) 

G090108 
LTIGG1EU IRD 

Bioanálise 
(urina) 

Cintilador 
(NaI(Tl)) Camberra - 0001354 IRD 

Bioanálise 
(urina) 

Câmara de 
ionização Capintec CRC-15R 0342 IRD 

Bioanálise 
(sangue) 

Germânio 
(HPGe) Camberra - 0443 IRD 
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3.2.1 Gama câmara GE Millenium MG 

A gama câmara Millenium MG é um sistema de imagem de propósito geral capaz de 

realizar imagens em Medicina Nuclear nas seguintes modalidades: estática, dinâmica, 

de corpo inteiro, cardíaca sincronizada, tomográfica, e tomográfica sincronizada. 

O sistema possui dois detectores retangulares, com FOV (campo de visão) de 37 x 52 

cm, um cristal com espessura de 8,5 mm. Trabalha na faixa de energia de 55 a 540 keV, 

com tempo morto de 0,7 µs. 

3.2.1.1 Testes de controle de qualidade da gama câmara  

a) Teste de uniformidade intrínseca com 99mTc 

Finalidade: acompanhar se a resposta do detector se mantém uniforme com um 

radionuclídeo de mais fácil obtenção e manipulação. 

Fonte requerida: # 7,4 MBq (200 µCi) de 99mTc, pontual (dimensões aproximadas de 5 

mm), afixada a uma distância superior a 5 FOV (# 2,5 m), ou 1,85 MBq (50 µCi) de 

99mTc no BIPOD (suporte específico). 

Procedimento: 

• Retirar colimador; 

• Colocar placas de acrílico; 

• Posicionar fonte; 

• Proceder com protocolo: QC – CUA; 

• Verificar se o resultado está aceitável. 

Frequência: todo dia em que houver imagem de paciente do projeto. 

Duração: após preparo da fonte, # 20 minutos. 
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b) Teste de resolução espacial e linearidade intrínsecas com 99mTc 

Finalidade: acompanhar o desempenho da gama-câmara em termos da resolução 

espacial e da linearidade espacial intrínsecas (sem colimador). 

Fonte requerida: # 4,5 MBq (120 µCi) de 99mTc, posicionada com o auxílio de um 

bipod, ou # 26 MBq (700 µCi) de 99mTc, pontual, posicionado a # 2,5 m do detector. 

Procedimento: 

• Retirar colimador; 

• Posicionar simulador de barras sobre o detector; 

• Posicionar fonte; 

• Proceder com protocolo de aquisição de imagem estática de 4.000 kcont; 

• Avaliar a capacidade de visualização de diferentes espessuras de barra e a 

linearidade das barras. 

Frequência: semanal (apenas em semanas em que a gama-câmara será utilizada para 

imagens de paciente do projeto) 

Duração: após preparo da fonte, # 20 minutos. 

c) Teste de uniformidade intrínseca com 131I 

Finalidade: verificar a uniformidade da resposta do detector sem colimador frente ao 

radionuclídeo em questão. 

Fonte requerida: # 37 MBq (1 mCi) de 131I, pontual. 

Procedimento: 

• Retirar colimador; 

• Colocar placas de acrílico; 

• Posicionar fonte; 

• Proceder com protocolo: QC – CUA; 

• Verificar se o resultado está aceitável. 
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Frequência: semestral. 

Duração: após preparo da fonte, # 20 minutos. 

d) Teste de uniformidade do sistema com 131I 

Finalidade: verificar a uniformidade da resposta do detector com colimador frente ao 

radionuclídeo em questão. 

Fonte requerida: # 111 MBq (3 mCi) de 131I em uma fonte planar, simulador de acrílico 

(flood phantom). 

Procedimento: 

• Manter o colimador; 

• Posicionar moldura de madeira sobre o colimador; 

• Posicionar o simulador de acrílico por cima da moldura 

• Proceder com protocolo: QC – CUA; 

• Verificar se o resultado está aceitável. 

Frequência: semestral. 

Duração: após preparo da fonte, # 20 minutos. 

e) Teste de sensibilidade com 131I 

Finalidade: obtenção do fator de calibração e acompanhar desempenho do detector com 

relação à sensibilidade do conjunto detector + colimador. 

Fonte requerida: simulador de # 18,5 MBq (500 µCi) de 131I, forma de disco com 

diâmetro de 10 cm, e altura de 1 cm (# 30 mL). 

Procedimento: executar o mesmo procedimento de aquisição de imagem do paciente 

(varredura), obter as contagens (ou intensidade) da imagem na região do simulador e 

associar à atividade com a qual ele foi preparado. 

Frequência: semestral. 

Duração: após preparo da fonte, # 30 minutos. 
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f) Teste de resolução energética com 99mTc 

Finalidade: verificar a resolução energética do detector. 

Fonte requerida: # 7,4 MBq (200 µCi) de 99mTc, pontual, afixada a # 2,5 m, ou # 1,85 

MBq (50 µCi) de 99mTc no BIPOD. 

Procedimento: 

• Retirar colimador; 

• Colocar placas de acrílico; 

• Posicionar fonte; 

• Proceder com protocolo do equipamento para o cálculo da resolução energética; 

• Verificar se o resultado está aceitável (< 11%). 

Frequência: semestral. 

Duração: após preparo da fonte, # 20 minutos. 

3.2.2 Contador de poço GenesysTM Gamma 1 

O GenesysTM Gamma 1 é um sistema contador de poço (Figura 3.1) constituído de um 

detector de iodeto de sódio dopado com tálio, NaI(Tl), e sua eletrônica associada. 

Foram confeccionados distanciadores de amostras de PVC ocos (Figura 3.1) para a 

calibração do sistema em diferentes faixas de atividade. 

 

Figura 3.1 – Equipamento Genesys modelo Gamma1: (a) contador de poço de NaI, (b) 

eletrônica associada; (c) distanciadores de amostras 
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3.2.3 Cintiladores de iodeto de sódio IdentiFinder e SAIC Exploranium 

Equipamento portátil de monitoração de taxa de equivalente de dose ambiente (Sv/h). 

Detector de iodeto de sódio dopado com tálio (NaI(Tl)). 

3.2.4 Balança de precisão 

Fabricante: Sartorius. 

Modelo: BL 15005. 

Número de série: 13104656. 

Capacidade máxima de 1500 g. 

Precisão nominal de 0,01 g. 

3.2.5 Softwares 

a) OsiriX – versão 3.3.2 32-bit: organização do banco de dados de imagens 

b) ImageJ – versão 1.43d: informações para quantificação (ROIs) – processamento 

de imagens 

c) BrOffice.org – versão 3.2.1: planilhas de cálculos 

d) Origin – versão Pro 7.5: gráficos 

3.2.6 Materiais 

a) Para quantificação de imagens: simulador de acrílico (flood phantom) para correção 

de atenuação e anteparo para projeção lateral confeccionados no IRD (Figura 3.2) 
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Figura 3.2 – Simulador de acrílico (flood phantom) e anteparo 

b) Para bioanálise de urina 

Materiais em quantidade suficiente ao número de coletas que se estima obter: 

• Garrafas de capacidade mínima de 1,5 L; 

• Ampolas de vidro branco sem gravação de capacidade de 5 mL auto-quebrável 

com dimensões: 9 cm de altura, 1,4 cm de diâmetro externo, 1,1 cm de diâmetro 

de boca e 0,5 mm de espessura; 

• Frascos de penicilina fornecidos pelo IPEN/CNEN/SP 

• Seringas descartáveis de 5 mL;  

• Agulhas descartáveis 1,2 x 40 mm; 

• Etiquetas adesivas; 

• Funil; 

• Luvas de procedimento; 

• Parafilme. 

c) Bioanálise de sangue 

Em quantidade suficiente para 4 coletas de sangue por fase: 

• Ampolas de vidro branco sem gravação de capacidade de 5 mL auto-quebrável, 

com dimensões: 9 cm de altura, 1,4 cm de diâmetro externo, 1,1 cm de diâmetro 

de boca e 0,5 mm de espessura; 
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• Seringas descartáveis de 3 mL e agulhas descartáveis 0,7 x 25 mm; 

• Heparina; 

• Luvas de procedimento; 

• Parafilme. 

3.3 Métodos de monitoração 

Foi realizado um estudo-piloto com o primeiro paciente, para avaliar as condições 

operacionais e o desempenho dos equipamentos e, a partir do aperfeiçoamento de cada 

método, foi estabelecido o protocolo de monitoração específico. 

3.3.1 Monitoração de dose externa 

Após a administração de 131I-NaI na fase de rastreamento e na fase terapêutica, e antes 

da primeira excreção, foram realizadas medidas de taxa de dose externa devido à 

incorporação do 131I-NaI pelo paciente no quarto terapêutico (durante a internação), ou 

na residência do paciente (antes ou após a internação), ou na sala do equipamento de 

imagem (logo após a aquisição das imagens no hospital). Antes das medições das doses 

externas ao paciente, foi lida a radiação de fundo desses locais, com o paciente 

suficientemente afastado para não interferir na leitura da radiação de fundo e esta leitura 

foi registrada e subtraída de cada medição do paciente. 

Todas as monitorações ocorreram imediatamente após uma micção, para que a atividade 

de 131I presente na bexiga não interferisse nas monitorações. 
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3.3.1.1 Estudo-piloto 

Para a fase de rastreamento, a monitoração de dose externa foi realizada por 3 dias 

consecutivos. Para a fase terapêutica, além das medições dos 3 primeiros dias de 

internação, foram realizadas medições no 5º e 7º dias, quando o paciente retornou ao 

hospital para que fossem adquiridas imagens. 

Com a finalidade de avaliar os métodos e equipamentos e validar o mais prático, 

comparando com outros estudos (BARQUERO et al, 2008; AL-HAJ et al, 2007; 

WILLEGAIGNON et al, 2007; ICRU, 1998 e HINE e BROWNELL, 1956), no estudo-

piloto (Paciente UM), foram usados 2 tipos de equipamentos. Para o detector Geiger-

Muller, foi usado o modo taxa de dose e dose integrada para 60 s e para o cintilador de 

iodeto de sódio foi usado o modo taxa de dose. Na fase de rastreamento, foram 

estudados 2 métodos para posicionamento do monitor em relação ao paciente. Na fase 

terapêutica foram usados 4 métodos de posicionamento (Quadro 3.3). Adicionalmente, 

foi usada uma blindagem (tijolo de chumbo com 20 cm x 10 cm x 2 cm) entre o monitor 

e o paciente, com a finalidade de quantificar a radiação espalhada.  

Quadro 3.3 – Descrição dos métodos de monitoração de dose externa 

Método Descrição 
Fase de rastreamento 

X Paciente em pé, detector a 1 metro na direção da região cervical 
Y Paciente em pé, detector a 2 metros na direção da pélvis 

Fase terapêutica 
A Paciente sentado, detector a 1 m na direção da região cervical. 
B Paciente em pé, detector a 1 m na direção da pélvis. 
C Paciente sentado, detector a 2 m na direção da região cervical. 
D Paciente em pé, detector a 2 m na direção da pélvis. 

 

Os valores experimentais para meia-vida efetiva foram calculados para todos os pontos 

monitorados. Foram comparados os resultados das meias-vidas efetivas para cada 
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equipamento. Tanto para a fase de rastreamento como para a fase terapêutica, e para 

cada método, foi determinada experimentalmente a constante de taxa de kerma no ar 

(!), a qual foi comparada com os valores esperados de ! obtidos a partir dos modelos de 

fonte pontual (Equação 18) e fonte linear (Figura 3.3; Equação 19) (ICRU, 1998; HINE 

e BROWNELL, 1956), e com os valores obtidos em outras publicações (BARQUERO 

et al, 2008; AL-HAJ et al, 2007; WILLEGAIGNON et al, 2007). Para o modelo de 

fonte pontual, ! experimental foi calculada a partir do resultado da primeira 

monitoração da paciente, antes de qualquer eliminação de radioisótopo, dividindo-se a 

taxa de dose pela atividade incorporada.  

  (18) 

 
 

(19) 

Onde: 

D! (t) é a taxa de dose no tempo t; ! é a constante de taxa de dose; A é a atividade no 

tempo t; d é a distância fonte-detector; $  é o ângulo (Figura 3.3);  

a é o comprimento da fonte; h é a distância fonte-detector 

 

Figura 3.3 – Ilustração do posicionamento 

fonte-detector para o modelo de fonte linear 
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3.3.1.2 Protocolo de monitoração 

Para os 3 pacientes seguintes, apesar do detector Geiger-Müller ser mais barato e 

disponível nos hospitais, foi usado o detector cintilador de iodeto de sódio por ser mais 

estável e preciso para a dosimetria do paciente e não apenas para proteção radiológica 

(liberação do paciente para sua casa). O detector foi posicionado a 2 m do paciente 

sentado, na altura da região cervical (Figura 3.4) devido à praticidade da medida, à 

facilidade de manter a posição do paciente reprodutível, ao conforto do mesmo e à 

proteção radiológica do operador. As medições foram realizadas no modo de taxa de 

dose. 

 

Figura 3.4 – Diagrama de posicionamento do medidor de radiação em relação ao 

paciente 

3.3.2 Aquisição, processamento e quantificação de imagens 

3.3.2.1 Mapa de atenuação 

Antes da administração de 131I-NaI ao paciente, foi adquirida uma imagem com o 

paciente para correção de atenuação. Foi usado um simulador de acrílico preenchido 

com água (flood phantom) onde foi inserido aproximadamente de 111 MBq (3 mCi) de 

131I e a solução homogeneizada. Para verificar a homogeneização da atividade, foi 
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adquirida uma imagem estática do simulador.  O simulador foi posicionado embaixo do 

paciente e a aquisição foi feita usando apenas o detector 1 (Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5 – Esquema de aquisição de imagem de transmissão para correção de 

atenuação do paciente usando simulador com 131I 

3.3.2.2 Aquisição das imagens 

Antes da administração de 131I-NaI na fase de rastreamento, foram realizadas as 

imagens de emissão: mapa de atenuação para correção da atenuação dos fótons e 

projeção lateral para a medida da espessura do paciente. Foram realizadas imagens 

(PCI´s) de projeções anterior, posterior e lateral em três momentos determinados a partir 

da administração do 131I-NaI tanto na fase de rastreamento como na fase terapêutica 

(Figura 3.6). A imagem lateral foi utilizada para a medida da espessura (profundidade) 

dos órgãos-fonte. No rastreamento, foram realizadas imagens em aproximadamente 12 

h, 36  h e 60 h e após a dose ablativa, imagens em aproximadamente 36 h, 60 h e 84 h. 

As imagens realizadas mais tardiamente após administração da dose ablativa podem 

revelar áreas anteriormente não sugestivas de concentração local ou à distância. Exceto 

para as imagens de emissão, foi aplicada a técnica de correção de fótons espalhados 

chamada de janela de energia tripla (TEW). 
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(a)      (b) 

Figura 3.6 – Imagens de (a) transmissão (paciente sem incorporação de 131I) e de (b) 

emissão (paciente com incorporação de 131I) 

3.3.2.3 Quantificação de imagens 

Para quantificar o modelo clínico proposto, foi utilizado o método para uma única fonte 

circundada de radiação de fundo e correção para os fótons espalhados. Utilizando-se o 

software ImageJ, as regiões de interesse (ROI’s) foram definidas ao redor da área do 

órgão com concentração do 131I, traçando-se uma linha manualmente, de formato livre 

ou de alguma figura geométrica (conforme a geometria da projeção do órgão), até a 

formação de uma área fechada (Figuras 3.7 e 3.8). Os valores da área e da intensidade 

total dos píxeis (proporcional à contagem total) foram obtidos pelo mesmo software 

(Figura 3.9). Para a avaliação da meia-vida efetiva (T1/2ef), foram utilizadas as médias 

geométricas das imagens anterior e posterior, adquiridas num intervalo de tempo após a 

administração. Para estimativa da radiação de fundo para órgãos, foi extrapolado 

linearmente o valor obtido para a radiação de fundo fora da região de corpo inteiro. Foi 



! 52 

realizada uma PCI com projeção lateral para determinação das espessuras t e tj em cada 

ROI. 

 

Figura 3.7 – ROI’s delimitando alguns órgãos na fase pré-

terapia (1: tireóide; 2: glândula submandibular direita; 3: 

pulmão esquerdo; 4: pulmão direito; 5: estômago; 6: 

intestino) 

 

Figura 3.8 – ROI’s delimitando alguns órgãos na fase 

terapia (1: tireóide; 2: glândula submandibular direita; 3: 

pulmão esquerdo; 4: pulmão direito; 5: estômago; 6: 

intestino) 
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Figura 3.9 – Exemplo da tela do software ImageJ ao fornecer dados da imagem 

quantificada (ROI ao redor da tireóide) 

3.3.3 Bioanálise de urina 

Após a administração do 131I-NaI, o paciente, juntamente com seu responsável, foi 

orientado a usar o recipiente de coleta de urina. Cada excreção foi armazenada 

separadamente, em frascos de plástico etiquetados com código do paciente, data e hora 

da coleta. Os frascos foram monitorados para avaliações de eventual contaminação 

radioativa externa realizando-se um esfregaço com papel de filtro e avaliação com 

sonda (“pancake”) para detecção de partículas beta. As amostras de urina foram 

manipuladas, armazenadas e descartadas em conformidade com os procedimentos de 

gerência de rejeitos radioativos aplicáveis (CNEN, 1988). 
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A atividade residual no corpo do paciente foi calculada corrigindo-se o decaimento 

radioativo da atividade administrada e subtraindo-se a atividade excretada. 

3.3.3.1 Estudo-piloto  

No estudo-piloto, as amostras, coletadas separadamente por excreção durante cada fase 

(rastreamento e terapêutica), foram medidas no medidor de atividade Capintec CRC-

15R e no contador de poço Genesys, respectivamente para a geometria de contagem de 

5 mL em frascos de penicilina de vidro a vácuo fornecidos pelo IPEN/CNEN/SP e 2 mL 

em ampola de vidro.  

3.3.3.2 Protocolo de monitoração  

Foi estabelecido o procedimento para coleta de amostras de urina e transferência para a 

geometria adotada para o contador de poço Genesys (Figura 3.1). 

a) Preparação de recipientes 

As garrafas e as ampolas foram identificadas por uma numeração seqüencial, 

registradas em etiqueta colada em cada recipiente e na ficha de coleta individual de 

dados (Anexo C) e pesadas na balança para se obter suas massas quando vazias para, 

posteriormente, medir a massa do seu conteúdo através da pesagem diferencial. 

Especialmente as ampolas foram marcadas na altura de 2 cm da base com o auxílio de 

um suporte para manter a reprodutibilidade do procedimento e padronizar a geometria 

de leitura da atividade da amostra. 

b) Coleta de amostras 

Para a coleta da urina, o paciente, juntamente com o acompanhante, foi orientado a 

urinar todo o volume da bexiga dentro da garrafa utilizando o funil, registrar a data e a 
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hora na etiqueta da garrafa e higienizar bem o funil com água corrente, para evitar 

contaminação das amostras seguintes. A cada excreção, foi utilizada uma garrafa 

diferente, seguindo a sequência numérica. As garrafas com urina foram pesadas para 

obtenção da massa do recipiente cheio. A massa da urina eliminada foi determinada 

através de pesagem diferencial entre garrafa cheia e garrafa vazia.  

c) Aliquotagem 

De cada garrafa previamente identificada, foi extraída uma alíquota de 

aproximadamente 2 mL após agitação da amostra para homogeneização, utilizando a 

seringa com a agulha acoplada. Esta foi inserida dentro da ampola, pesada para 

obtenção da massa do recipiente cheio e, posteriormente, completada com água até o 

nível de 2 cm e vedada com parafilme. A massa da amostra foi determinada através de 

pesagem diferencial entre ampola cheia e ampola vazia. 

d) Medida da atividade 

Cada ampola foi posicionada à distância mais curta possível do detector do contador de 

poço, evitando saturação das contagens, em posições padronizadas (dentro do poço ou a 

5, 10, 15 ou 20 cm do topo do poço) (Figura 3.1). O tempo de contagem de cada leitura 

foi fixado em 1 min, sendo realizadas 3 medidas para cada amostra, sendo calculada sua 

média. A contagem total foi convertida em atividade utilizando o fator de calibração. A 

atividade média foi corrigida para o momento da coleta em função do decaimento 

radioativo, dividida pela massa da urina contida na ampola e multiplicada pela massa 

total da urina, para resultar na atividade total excretada naquele momento. 

e) Determinação da atividade residual no corpo 

No instante da administração do 131I-NaI, sua atividade era conhecida através da leitura 

no medidor de atividade. A atividade da primeira excreção foi subtraída da atividade 

inicial corrigida para o momento da excreção, resultando na atividade residual no corpo 
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naquele instante, sendo que a eventual perda por outras vias (suor, saliva e fezes) foi 

desprezada. A partir das excreções seguintes, as atividades eliminadas foram 

sucessivamente subtraídas das atividades residuais no corpo nos instantes das excreções 

anteriores, corrigidas em função do decaimento. 

3.3.4 Bioanálise de sangue 

Com seringa descartável, foram obtidas alíquotas de 2 mL de sangue e adicionada uma 

gota do anti-coagulante heparina. O volume foi completado com soro fisiológico ou 

água para as geometrias de contagem conforme o equipamento a ser utilizado. 

3.3.4.1 Estudo-piloto  

As amostras foram medidas utilizando-se os medidores de atividade CAPINTEC CRC-

5 e CAPINTEC CRC-15R e no detector de HPGe. As geometrias de contagem usadas 

foram: 5 mL em frascos de penicilina fornecidos pelo IPEN/CNEN/SP (medidores de 

atividade) e 2 cm de altura em ampolas de vidro fornecidas pelo LNMRI/IRD (HPGe).  

3.3.4.2 Protocolo de monitoração  

Foi estabelecido o procedimento para coleta de amostras de sangue com geometria 

adotada para o contador de poço Genesys. 

a) Preparação de recipientes 

As ampolas foram identificadas por uma numeração seqüencial, as quais foram 

registradas na respectiva etiqueta e na ficha individual de coleta de dados (Anexo C). 

Cada ampola recebeu pequena quantidade de heparina e foi pesada na balança a fim de  
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obter-se sua massa quando vazia (contendo apenas heparina) para, posteriormente, 

pesar-se a massa do seu conteúdo, através de pesagem diferencial. Cada ampola foi 

marcada na altura de 2 cm da base com o auxílio de um suporte para manter a 

reprodutibilidade do procedimento e padronizar a geometria de leitura da atividade da 

amostra. 

b) Coleta das amostras 

A coleta de sangue foi feita através de punção de veia periférica por um médico 

colaborador do estudo. Cada coleta teve data e hora registrada. 

c) Aliquotagem 

Imediatamente após a coleta, o sangue foi transferido para uma ampola. Cada ampola 

foi novamente pesada, para obtenção da massa do recipiente cheio. A massa do sangue 

coletado foi determinada através de pesagem diferencial entre ampola cheia e ampola 

vazia. Posteriormente, o volume da ampola foi completado com água até o nível de 2 

cm e a ampola vedada com parafilme. 

d) Medida da atividade 

Cada ampola foi posicionada à distância mais curta possível do detector do contador de 

poço, evitando saturação das contagens, em posições padronizadas (dentro do poço ou a 

5, 10, 15 ou 20 cm do topo do poço) (Figura 3.1). O tempo de contagem de cada leitura 

foi fixado em 1 min, sendo realizadas 3 medidas para cada amostra, e calculada sua 

média. A contagem total foi convertida em atividade utilizando o fator de calibração.  

e) Determinação da atividade total no sangue 

A atividade média foi corrigida para o momento da coleta em função do decaimento 

radioativo e dividida pelo volume da amostra, considerando a densidade do sangue 

como )sangue = 1,053 g/mL (ICRP 23, 1975), para obtenção da concentração de 131I no 

sangue. A concentração da atividade multiplicada pelo volume total de sangue V 
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(Equação 20), estimado a partir da interpolação dos dados de crianças de 10 e 15 anos 

(Tabela 3.1) (ICRP 23, 1975), considerando o peso corporal P como referência, permite 

calcular a atividade total no sangue. 

Tabela 3.1 – Volume de sangue (mL) por idade e peso corporal (ICRP 23, 1975) 

Criança Volume sangue (mL) 
10 anos e 33,2 kg 2200 
15 anos e 56,8 kg 4200 

 

 
V (mL) = 4200! 2000

23, 6
" 56,8!P[kg]( )

#

$
%

&

'
(  (20) 

3.4 Estimativas de exposições de acompanhantes de pacientes 

No Brasil, para pacientes com idade inferior a 18 anos, crianças e adolescentes, é 

obrigatório acompanhamento por responsável durante a internação, conforme 

ESTATUTO (1990). É mais provável que isto seja feito por mãe ou familiar. No caso 

dos 4 pacientes deste estudo, todas as acompanhantes eram mães. 

As monitorações de dose externa ao paciente foram realizadas no quarto terapêutico 

(durante a internação), ou na residência do paciente (antes ou após a internação), na 

grandeza operacional de equivalente de dose ambiente, H*(10), no modo de taxa de 

dose, Sv/h. 

Para estimativas das doses efetivas dos acompanhantes, considerou-se que o campo de 

radiação na distância de monitoração foi homogêneo sobre o corpo total, e que a taxa de 

radiação manteve-se constante entre os monitorações. O resultado final foi obtido 

apenas para o período de monitoração, já que as últimas medidas atingiram 

operacionalmente o nível de radiação de fundo. 
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3.5 Fontes de incertezas 

As principais grandezas mensuradas foram relacionadas no Quadro 3.4 de forma a 

mostrar um panorama das fontes de incerteza associadas. Os Quadros 3.5 e 3.6 

resumem os componentes de incertezas relacionadas aos resultados de meia-vida 

biológica/efetiva e atividade acumulada, respectivamente. 

Quadro 3.4 – Principais grandezas usadas e respectivas fontes de incertezas 

Grandeza Símbolo Unidade Principal fonte de incerteza 
Método de 
cálculo da 
incerteza 

Tempo t s Precisão do cronômetro - 

Constante de 
taxa de dose 
(dosimetria 

externa) 

% Sv/h.Bq 

Precisão do medidor de 
atividade, precisão do detector de 
radiação, posicionamento do 
detector, precisão da trena 

Fazer várias 
medidas e 
calcular desvio-
padrão. 
Não foi 
realizado. 

Meia-vida 
física T1/2f s Incerteza do valor tabelado 

(referência) 
CHISTÉ, BÉ, 
2004 

Meia-vida 
biológica T1/2b s Depende do método de 

dosimetria interna ou externa vide Quadro 3.5 

Meia-vida 
efetiva T1/2e s Meia-vida física e biológica 

Propagação de 
incertezas da 
meia-vida física 
e da meia-vida 
biológica 

Tempo de 
residência * s Igual ao da meia-vida efetiva Vide Quadro 3.5 

Atividade A Bq=s-1 Fornecido pelo produtor (data de 
calibração) - 

Atividade 
acumulada Ã Bq.s Meia-vida efetiva e atividade 

administrada 

Propagação de 
incertezas da 
meia-vida 
efetiva e da 
atividade 
administrada 

Atividade 
administrada Ao Bq=s-1 Precisão do medidor de atividade - 
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Quadro 3.5 – Estimativas de incertezas de meia-vida biológica/efetiva 

 

Quadro 3.6 – Estimativas de incertezas de atividade acumulada 

Método de 
dosimetria interna Componente da incerteza Referência 

Quantificação de 
imagens 

Fator k (k=T1/2e1/[T1/2e2-T1/2e1], onde T1/2e1 é a 
meia-vida efetiva para a fase de captação e 
T1/2e2 é referente à fase de eliminação). 
Correção da auto-atenuação, de atenuação e 
radiação de fundo. Calibração do equipamento 
de imagem. 

SIEGEL, 
THOMAS et al, 

1999 

Bioanálise de urina Hipótese de excreção somente via urina. - 

Bioanálise de sangue Pouca amostragem; precisão do contador de 
poço. 

LASSMANN, 
HÄNSCHEID et 

al, 2008 
 

Método de dosimetria 
interna Componentes da incerteza Referência 

Quantificação de 
imagens 

Procedimento de traçar ROIs. 
Captação não homogênea em alguns órgãos. 
Amostragem (fase de captação e fase de 
eliminação). 

SIEGEL, 
THOMAS et al, 

1999 

Bioanálise de urina 
Perdas de volume no recipiente de coleta. 
Registro do horário da coleta. Precisão do 
contador de poço. 

- 

Bioanálise de sangue 
Pouca amostragem para a fase de captação e 
o segundo termo da fase de excreção. 
Precisão do contador de poço. 

LASSMANN, 
HÄNSCHEID et 

al, 2008 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Por Pacientes 

Foram estudados 4 pacientes do gênero feminino (13,3±1,5 anos), com peso corporal de 

50±11 kg e altura de 156±8 cm (Tabela 4.1). O paciente UM recebeu a dose ablativa 37 

dias após a dose de rastreamento, enquanto que para os demais, o intervalo entre 

administração de doses variou entre 6 e 10 dias (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1 – Características físicas dos pacientes e intervalo (dias) entre administração 

de doses 

Paciente Idade 
(anos) 

Peso 
corporal 

(kg) 
Altura (cm) Volume 

sangue* (L) 

Intervalo entre 
administração doses 

(dias) 

UM 11,0 42 147 2,9 37 
DOIS 14,7 43 158 3,0 7 

TRÊS 14,6 45 151 3,2 6 
QUATRO 12,8 68 167 5,1 10 

Média ± + 13,3±1,5 50±11 156±8 3,6±0,9 15±13 
*obtido por interpolação dos dados do ICRP 23 considerando a massa como referência. 
 

Foram coletadas 520 amostras, sendo 204 (39,2 %) na fase de rastreamento e 316 (60,8 

%) na fase terapêutica. O método de dose externa correspondeu a 36,5 % das amostras, 

a quantificação de imagem a 4,8 %, a bioanálise de urina a 52,7 % e a bioanálise de 

sangue a 6,0 % (Tabela 4.2). 
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Tabela 4.2 – Total de amostras coletadas por método e por fase 

Método Número de amostras Total Fase de rastreamento Fase terapêutica 
Dose externa 52 (37,7 %) 138 (72,6 %) 190 (36,5 %) 

Quantificação de imagem 13 (52 %) 12 (48 %) 25 (4,8 %) 
Bioanálise (urina) 124 (45,3 %) 150 (54,7 %) 274 (52,7 %) 

Bioanálise (sangue) 15 (48,4 %) 16 (51,6 %) 31 (6,0 %) 
Total 204 (39,2 %) 316 (60,8 %) 520 (100 %) 

 

4.1.1 Paciente UM 

O paciente UM foi estudado no período entre 7 de outubro e 18 de novembro de 2008, 

tendo recebido na fase de rastreamento 81,4 MBq (2,2 mCi) de 131I-NaI líquido no dia 7 

de outubro de 2008 às 11 h e 4 min e na fase terapêutica 5,6 GBq (148,6 mCi) de 131I-

NaI em cápsula no dia 13 de novembro de 2008 às 11 h e 36 min. Foram coletadas 28 

amostras na primeira fase, com o período de monitoração entre 31 h e 60 h, e 112 

amostras na segunda fase, com o período de monitoração entre 44 h e 128 h, totalizando 

140 amostras nas 2 fases (Tabela 4.3). 

Tabela 4.3 – Número de amostras (n) do paciente UM, período de monitoração (h) e 

total de coletas por tipo de monitoração e fase 

Tipo de monitoração 
Fase de rastreamento Fase terapêutica 

Total de 
coletas n Período de 

monitoração (h) N Período de 
monitoração (h) 

Dose externa 13 56,3 96 128,1 109 

Quantificação de imagem 3 55,5 3 126,7 6 
Bioanálise (urina) 9 60,0 9 43,8 18 

Bioanálise (sangue) 3* 30,9 4* 128,1 7 

Total de coletas 28 - 112 - 140 
*amostras lidas em dois equipamentos 
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4.1.1.1 Monitoração de dose externa 

Na fase de rastreamento, foram realizadas 13 monitorações de dose externa (ANEXO E 

- Tabela E.1) entre 0,1 h e 56,3 h após administração da dose com 2 métodos distintos 

de posicionamento: com o paciente em pé e o detector IdentiFinder posicionado a 1,0 m 

da região cervical (método X) e a 2,0 m da região da pélvis (método Y) em 3 locais 

(corredor do hospital, na residência e na sala da gama câmara). 

Para o cálculo da meia-vida efetiva (T1/2ef), apenas para o método X obtiveram-se 

pontos ajustáveis, com meia-vida efetiva de 3,7 h (fase rápida) e 15,2 h (fase lenta), 

sendo a meia-vida efetiva média de 12,4 h (Figura 4.1). Este resultado pode ser 

comparado com a meia-vida efetiva média de outro artigo (AL-HAJ et al, 2007), que foi 

de 12,47 h para o grupo feminino, sendo a diferença entre ambos de 0,56 %. 

Comparando-se os resultados obtidos para a constante de taxa de dose no ar ! deste 

trabalho com BARQUERO et al (2008), AL-HAJ et al (2007), WILLEGAIGNON et al 

(2007), ICRU (1998), HINE e BROWNELL (1956), e adotando-se modelos de fonte 

pontual e fonte linear, os resultados foram 45% a 153% superiores ao esperado (Tabela 

4.3), o que pode ser explicado pela variabilidade intrínseca ao método, que depende de 

fatores como: variação da geometria da distribuição do radionuclídeo no organismo ao 

longo do tempo; variação do espalhamento conforme o local da monitoração; e 

diferenças dos organismos, principalmente quanto à atenuação da radiação. Por isso, a 

importância de não se usar um fator de conversão de taxa de dose em atividade 

(constante de taxa de dose) padronizado e sim, calcular individualmente para o paciente 

em estudo. 
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 Tabela 4.4 – Constante de taxa de dose no ar ! (nSv/h.MBq) para paciente UM na fase 

de rastreamento por modelos e respectivas variações (%)  

Modelos 
! (nSv/h.MBq) 

Método X Método Y 

Este trabalho (a) 86,0 25,8 
BARQUERO et al (b) 53,0 - 

AL-HAJ et al (c) 34,0 - 
Fonte pontual (d) 59,5 14,9 
Fonte linear (e) 58,0 14,8 

Variações entre modelos (%) 

Fator exp.(a)/exp.(b) 162 - 
Fator exp.(a)/exp.(c) 253 - 

Fator exp.(a)/teo.(d) 145 173 
Fator exp.(a)/teo.(e) 148 174 

Legenda: (b) BARQUERO et al (2008); (c) AL-HAJ et al 

(2007); (d) ICRU (1998); (e) HINE e BROWNELL (1956) 

 

Na fase terapêutica, os resultados das monitorações por equipamento com e sem 

blindagem (Anexo E, Tabela E.2) permitiram calcular a meia-vida efetiva média 

(Tabela 4.4), observando-se que não houve variações entre os equipamentos Eberline e 

IdentiFinder, o que demonstra que o método de medida foi adequado. Foi calculada a 

constante de taxa de dose no ar ! para todos os métodos e modelos (Tabela 4.5). Para os 

métodos experimentais, para monitorações sem blindagem, os valores foram 50 % 

superiores aos encontrados na literatura (Tabela 4.6). Comparando-se com AL-HAJ et 

al (2008), os valores encontrados no presente trabalho foram próximos a 77% e 85% 

respectivamente para os metodos A e B para o equipamento Eberline e 66% para o 

equipamento Identifinder. Para os métodos C e D, não utilizando a blindagem, os 

resultados variaram entre 62 a 71%. Considerando-se a distribuição de 131I no paciente 

como um modelo linear, os valores são semelhantes aos calculados para o modelo 
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pontual. A distância fonte-detector em comparação com o tamanho da fonte foi 

estimada em 42 cm (distância entre a tireóide e a bexiga, obtida através do 

processamento da imagem). Apesar das diferenças encontradas para monitorações com 

e sem blindagem, não será necessário utilizá-la, uma vez que não é possível eliminar-se 

completamente o espalhamento, o qual é um fenômeno probabilístico. É possível 

reduzir o número de medições, escolhendo-se um equipamento (IdentiFinder) e um 

método (C: 2 m; tireóide; sentado). Escolheu-se a distância de dois metros para reduzir 

o efeito da geometria da fonte e promover a proteção radiológica dos investigadores. 

Selecionou-se a posição do paciente como sentado para seu maior conforto. 

 

Tabela 4.5 – Meias-vidas efetivas (h) do paciente UM na fase terapêutica por método e 

equipamentos: (1) Sem blindagem; (2) Com blindagem 

Método 
Eberline * Eberline ** IdentiFINDER * 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Meia-vida efetiva - 1o. Termo (rápido) 

A 10,7 11,4 10,8 11,7 12,2 13,6 

B 10,7 10,8 10,5 10,7 12,8 13,6 
C 10,2 11,6 9,6 10,3 10,3 11,6 

D 10,7 11,7 10,3 11,4 11,2 12,2 

Meia-vida efetiva - 2o. Termo (lento) 

A 57,8 43,3 53,3 69,3 57,8 63,0 

B 46,2 36,5 43,3 43,3 34,7 33,0 
C 30,1 22,4 30,1 27,7 43,3 38,5 

D 38,5 36,5 33,0 38,5 38,5 36,5 
Legenda: (*) medida em taxa de dose; (**) medida integrada para 1 min  
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Tabela 4.6 – Constante de taxa de dose no ar ! (nSv/h.MBq) para paciente UM na fase 
terapêutica por modelos, métodos e equipamentos: (1) Sem blindagem; (2) Com 

blindagem 

Modelos 
! (nSv/h.MBq) 

Método A Método B Método C Método D 

Eberline (1) 26,0 29,0 10,5 10,1 

Eberline (2) 19,1 23,6 7,3 7,6 
IdentiFINDER (1) 22,3 22,5 10,0 9,3 

IdentiFINDER (2) 13,1 16,3 6,3 6,2 
BARQUERO et al 53,0 - - - 

AL-HAJ et al 34,0 34,0 - - 

WILLEGAIGNON et al - 43,4 - 15,1 
Fonte pontual 59,5 59,5 14,9 14,9 

Fonte linear 58,0 58,0 14,8 14,8 
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Tabela 4.7 – Variações (%) entre constante de taxa de dose no ar ! (nSv/h.MBq) para 

paciente UM na fase terapêutica por equipamentos e por método (1) sem blindagem e 

(2) com blindagem comparadas com modelos da literatura 

Equipamentos/modelos 
Variações de ! entre modelos (%) 

Método A Método B Método C Método D 

Eberline (1) 

BARQUERO et al 49,6 - - - 

AL-HAJ et al 77,4 85,3 - - 
WILLEGAIGNON et al - 66,8 - 66,9 

ICRU 44,2 48,7 70,5 67,8 
HINE e BROWNELL 45,3 50,0 70,9 68,2 

Eberline (2) 

BARQUERO et al 36,0 - - - 
AL-HAJ et al 56,2 69,4 - - 

WILLEGAIGNON et al - 54,4 - 50,3 
ICRU 32,1 39,7 49,0 51,0 

HINE e BROWNELL 32,9 40,7 49,3 51,4 

IdentiFINDER (1) 

BARQUERO et al 42,1 - - - 
AL-HAJ et al 65,6 66,2 - - 

WILLEGAIGNON et al - 51,8 - 61,6 
ICRU 37,5 37,8 67,1 62,4 

HINE e BROWNELL 38,4 38,8 67,6 62,8 

IdentiFINDER (2) 

BARQUERO et al 26,2 - - - 

AL-HAJ et al 40,9 47,9 - - 
WILLEGAIGNON et al - 37,6 - 41,1 

ICRU 23,4 27,4 42,3 41,6 
HINE e BROWNELL 24,0 28,1 42,6 41,9 
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Figura 4.1 – Gráfico da fração de atividade retida (R(t) = A(t)/Ao) no paciente UM em 

função do tempo (h) por fase através da monitoração de dose externa 

Para o paciente UM, comparando-se as 2 fases (Figura 4.1), observou-se que o intervalo 

de tempo de coleta na fase de rastreamento (56,3 h) foi insuficiente para simular 

completamente o comportamento da fase terapêutica. Nesta fase, o paciente foi 

monitorado até 128,1 h após a administração do 131I-NaI. 

Em relação à meia-vida efetiva média, esta foi de 12,4 h e 21,7 h na fase de 

rastreamento e fase terapêutica, respectivamente (Figura 4.1). 

4.1.1.2 Quantificação de imagens 

O paciente UM apresentou captação em glândulas salivares, tireóide remanescente, 

estômago e intestino nas 2 fases (Tabela 4.7). Os tempos de aquisição das imagens 

variaram entre 7,8 h e 55,5 h na fase de rastreamento e 30,6 h e 126,7 h na fase 
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terapêutica. A meia-vida média efetiva foi maior na fase terapêutica para todos os 

órgãos estudados. 

Tabela 4.8 – Parâmetros obtidos através da quantificação de imagens do paciente UM 

por fases: atividade A (kBq) por tempo de aquisição (t), atividade inicial A0 (kBq), 

meia-vida efetiva média "#ef (h), atividade acumulada Ã (MBq.h) e tempo de residência 

! (h) por região de interesse 

Parâmetros Tempo 
aquisição (h) 

Glândulas 
salivares 

Tireóide 
remanescente Estômago Intestino 

Fase rastreamento 

A(t1) (kBq) 7,8 680 440 2.610 4.750 

A(t2) (kBq) 31,5 200 250 760 2.340 
A(t3) (kBq) 55,5 60 150 150 710 

A0 (kBq) - 1.020 520 3.980 6.260 
T1/2e (h) - 13,3 30,6 12,9 20,3 

Ã (MBq.h) - 19,5 22,9 7,3.8 183,.0 

!(h) - 19,2 44,1 18,5 29,3 

Fase terapêutica 

A(t1) (kBq) 30,6 14.400 14.990 31.810 130.160 

A(t2) (kBq) 71,8 2.780 5.880 6.890 55.060 
A(t3) (kBq) 126,7 700 2.480 1.410 18.710 

A0 (kBq) - 32.700 24.900 79.300 238.600 
T1/2e (h) - 22,4 38,5 21,7 34,7 

Ã (MBq.h) - 1.051,4 1.378,4 2.473,9 11.907,9 

! (h) - 32,2 55,5 31,2 49,9 

4.1.1.3 Bioanálise de urina 

Na fase de rastreamento, foram coletadas 9 amostras de urina até 60 h após 

administração do 131I-NaI (Anexo F, Tabela F.1). Na fase terapêutica, também foram 

coletados 9 amostras, totalizando 1.945 mL de urina entre 5,2 h a 43, 8 h (Tabela E.1). 

A meia-vida efetiva média foi de 42,2 h e 9,5 h para a fase de rastreamento e fase 
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terapêutica, respectivamente (Figura 4.2). O paciente apresentou maior retenção de 131I 

na fase de rastreamento. 

 

 

Figura 4.2 – Gráfico da fração de atividade retida (R(t) = A(t)/Ao) no paciente UM em 

função do tempo (h) por fase através da bioanálise de urina 

4.1.1.4 Bioanálise de sangue 

Na fase de rastreamento, foram coletadas 3 amostras de sangue, entre 0,9 h e 30,9 h 

após administração do 131I-NaI, as quais foram medidas no medidor de atividade 

CAPINTEC CRC-5, no medidor de atividade CAPINTEC CRC-15R e no detector de 

HPGe (Tabela 4.10). As medidas no CAPINTEC CRC-5 foram 20 vezes maiores que 

no CAPINTEC CRC-15R. Embora os medidores de atividade tenham sido calibrados 

com fonte-padrão de 131I, as leituras de amostras com baixas atividades não são 
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confiáveis porque esses equipamentos não tem precisão para atividades inferiores a 740 

kBq (20 µCi).  

Na fase terapêutica, foram coletadas 4 amostras, entre 5,7 e 128,2 h após administração 

de 131I (Tabela 4.10). Constatou-se diferenças entre 169% e 372% entre o medidor de 

atividade CRC-15R e o equipamento HPGe, comprovando-se que os medidores de 

atividade não devem ser usados para amostras de sangue.. 

Foi assumido o mesmo fator de calibração para os medidores de atividade CRC-15R e 

CRC-5R. No caso do paciente UM, foi usada a forma física líquida para o 131I-NaI 

administrado para rastreamento e administrada cápsula de 131I-NaI para dose ablativa. 

Para a geometria cápsula, torna-se necessário novo fator de calibração e corrigir as 

leituras registradas. 

Tabela 4.9 – Concentração de atividade (Bq/mL) de 131I-NaI no sangue circulante do 

paciente UM por equipamento e fase 

Tempo  
(h) 

Atividade (Bq/mL) 
Fase rastreamento 

CAPINTEC CRC-15R CAPINTEC CRC-5 
0,9 8.810 175.750 
7,9 4.290 85.690 

30,9 780 15.760 

 Fase terapêutica 
CAPINTEC CRC-15R HPGe 

5,7 187.450 96.660 
30,2 66.440 23.550 
71,7 47.670 2.820 
128,1 28.380 760 

 
A meia-vida efetiva do 131I no sangue foi maior para a fase da terapia (17,6 h) do que 

para a fase de rastreamento (8,8 h) e a mesma relação ocorreu para o tempo de 

residência (12,6 h e 25,3 h, respectivamente) (Tabela 4.10).  



! 72 

Tabela 4.10 – Parâmetros medidos no sangue circulante do paciente UM por fase: 

Atividade A (MBq) por tempo de coleta (t), atividade inicial Ao (MBq), meia-vida 

efetiva média "#ef (h), atividade acumulada Ã (MBq.h) e tempo de residência ! (h)  

Parâmetros t (h) Rastreamento t (h) Terapêutica 
A(t1) (MBq) 0,9 26,0 5,7 284,8 
A(t2) (MBq) 7,9 12,6 30,2 69,4 
A(t3) (MBq) 30,9 2,3 71,7 8,3 
A(t4) (MBq) - - 128,1 2,2 
A0 (MBq) - 26,0 - 242,8 
T1/2e (h) - 8,8 - 17,6 

Ã (MBq.h) - 327,0 - 6.138,5 
!(h) - 12,6 - 25,3 

4.1.2 Paciente DOIS 

O paciente DOIS foi estudado no período entre 22 de junho e 7 de julho de 2009, tendo 

recebido na fase de rastreamento 111,4 MBq (3,1 mCi) de 131I-NaI líquido no dia 23 de 

junho de 2009 às 9 h e 10 min e na fase terapêutica atividade 6,1 GBq (163,7 mCi) de 

131I-NaI líquido no dia 30 de junho de 2009 às 10 h e 40 min. Foram coletadas 51 

amostras na primeira fase, com o período de monitoração entre 34 h e 169 h, e 63 

amostras na segunda fase, com o período de monitoração entre 33 h e 177 h, totalizando 

114 amostras (Tabela 4.10). 
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Tabela 4.11 – Número de amostras (n) do paciente DOIS, período de monitoração (h) e 

total de coletas por tipo de monitoração e fase 

Tipo de monitoração 
Fase de astreamento Fase terapêutica 

Total 
n Período de 

monitoração (h) n Período de 
monitoração (h) 

Dose externa 7 169,25 8 177,00 15 

Quantificação de imagem 4 58,00 3 176,60 7 

Bioanálise (urina) 36 57,15 48 77,45 84 

Bioanálise (sangue) 4 34,22 4 32,87 8 

Total 51 - 63 - 114 

4.1.2.1 Monitoração de dose externa 

Em ambas as fases foi usado monitor de radiação IdentiFinder. 

Na fase de rastreamento, o paciente foi monitorado entre 0,87 e 169,25 h após 

administração do 131I-NaI (Anexo E, Tabela E.6). A meia-vida efetiva para corpo inteiro 

foi 10,1 h (fase rápida) e 31,5 h (fase lenta), com meia-vida efetiva média de 23,9 h 

(Figura 4.3).  

Na fase terapêutica, foram realizadas 8 medidas entre 0,33 h e 177,0 h após 

administração de 131I-NaI (Anexo E, Tabela E.7). Nesta fase, a meia-vida efetiva para 

corpo inteiro foi de 11,6 h (fase rápida) e 38,7 h (fase lenta), sendo a meia-vida efetiva 

média de 23,9 h. A amostragem realizada na fase de rastreamento permitiu simular 

adequadamente a fase terapêutica (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Gráfico da fração de atividade retida (R(t) = A(t)/Ao) no paciente DOIS em 

função do tempo (h) por fase através da monitoração de dose externa 

4.1.2.2 Quantificação de imagens 

Na fase de rastreamento, além da tireóide remanescente, houve captação do 131I em 

glândulas parótidas e submandibulares e estômago. Na fase terapêutica, ocorreu 

também captação no intestino. A meia-vida efetiva do I na tireóide remanescente foi 

maior na fase do rastreamento (53,3 h) do que na fase terapêutica (30,1 h). Para os 

demais órgãos, as meias-vidas efetivas foram maiores na fase terapêutica do que na fase 

de rastreamento (Tabela 4.11). 
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Tabela 4.12 – Parâmetros obtidos através da quantificação de imagens do paciente 

DOIS por fases: atividade A (kBq) por tempo de aquisição (t), atividade inicial Ao 

(kBq), meia-vida efetiva média "#ef (h), atividade acumulada Ã (MBq.h) e tempo de 

residência ! (h) por região de interesse  

Parâmetro t (h) Tireóide 
remanescente 

Glând. 
parótidas 

Glând. sub-
mandibulares Estômago Intes-

tino 
Fase rastreamento 

A(t1) (kBq) 10,6 470 690 530 10.310 - 
A(t2) (kBq) 33,6 300 140 190 3.360 - 
A(t3) (kBq) 57,7 240 80 100 1.010 - 
A0 (kBq) - 510 940 710 17.530 - 
T1/2ef (h) - 53,3 15,4 19,8 14,1 - 

Ã (MBq.h) - 38,9 20,8 20,4 357,2 - 
!(h) - 76,8 22,2 28,5 20,3 - 

Fase terapêutica 
A(t1) (kBq) 32,2 6.040 10.720 8.690 164.600 33.440 
A(t2) (kBq) 80,5 2.540 480 1.190 15.130 10.610 
A(t3) (kBq) 176,2 230 100 240 570 1.140 
A0 (kBq) - 14.060 14.730 13.330 461.810 70.610 
T1/2ef (h) - 30,1 23,1 30,1 18,2 30,1 

Ã (MBq.h) - 610,1 490,2 578,6 12.130,3 3.064,2 
!(h) - 43,3 33,3 43,3 26,2 43,3 

4.1.2.3 Bioanálise de urina 

Na fase de rastreamento, foi coletado volume de urina de 3,0 L (Anexo F, Tabela F.2).  

Na fase terapêutica, foi coletado volume de urina de 3,4 L (Anexo F, Tabela F.2). Não 

foram amostrados pontos suficientes na fase de rastreamento, de maneira a simular a 

fase terapêutica, e foi retida maior atividade de 131I em urina na fase de rastreamento. A 

meia-vida efetiva média foi de 24,4 e 16,4 para as fases de rastreamento e terapêutica, 

respectivamente (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 – Gráfico da fração de atividade retida (R(t) = A(t)/Ao) no paciente DOIS em 

função do tempo (h) por fase através da bioanálise de urina 

4.1.2.4 Bioanálise de sangue 

As amostras foram lidas no detector de HPGe. A medida de cada amostra foi dividida 

pelo respectivo volume, obtendo-se as concentrações da atividade de 131I no sangue 

circulante (Tabela 4.12). 

Na fase de rastreamento, a meia-vida efetiva média foi calculada em 5,0 h (fase rápida) 

e 11,0 h (fase lenta) e a meia-vida efetiva média em 10,2 h. Na fase terapêutica a meia-

vida efetiva foi 3,9 h (fase rápida) e 13,3 h (fase lenta), e meia-vida efetiva média em 

10,8 h.  

A meia-vida efetiva do 131I no sangue foi semelhante nas 2 fases (Tabela 4.13). A 

atividade acumulada do 131I no sangue na fase terapêutica foi subestimada, porque a 
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concentração no tempo 32,9 h (Tabela 4.12) indica que deveriam ter sido coletadas 

amostras além desse tempo.  

Tabela 4.13 – Concentração de atividade (Bq/mL) de 131I no sangue do paciente DOIS 

por fase 

t (h) Concentraçãode atividade 
(Bq/mL) 

Rastreamento 
2,2 7.590 
4,1 5.110 
6,3 4.260 
34,2 740 

Terapêutica 
2,1 270.000 
4,0 200.600 
6,2 129.400 
32,9 31.700 

 

Tabela 4.14 – Parâmetros medidos no sangue circulante do paciente DOIS por fase: 

Atividade A (kBq) por tempo de coleta (t), atividade inicial Ao (kBq), meia-vida efetiva 

média "#ef (h), atividade acumulada Ã (MBq.h) e tempo de residência ! (h)  

Parâmetros t (h) Fase de 
rastreamento t (h) Fase 

terapêutica 
A(t1) (kBq) 2,2 22.900 2,1 818.400 
A(t2) (kBq) 4,1 15.500 4,0 607.900 
A(t3) (kBq) 6,3 12.900 6,2 392.300 
A(t4) (kBq) 34,2 2.200 32,9 96.300 
A0 (kBq) - 22.200 - 763.100 
T1/2ef (h) - 10,2 - 10,8 

Ã (MBq.h) - 325,8 - 11.895,5 
!(h) - 14,7 - 15,6 

4.1.3 Paciente TRÊS 

O paciente TRÊS foi estudado no período entre 26 de novembro e 9 de dezembro de 

2009, tendo recebido na fase de rastreamento 119,51 MBq (3,23 mCi) de 131I-NaI 
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líquido no dia 27 de novembro de 2009 às 10 h e 10 min e na fase terapêutica 5,41 GBq 

(146,14 mCi) de 131I-NaI líquido no dia 3 de dezembro de 2009 às 10 h e 25 min. 

Foram coletadas 41 amostras na primeira fase, com o período de monitoração entre 24 h 

e 99 h, e 71 amostras na segunda fase, com o período de monitoração entre 29 h e 147 

h, totalizando 112 amostras (Tabela 4.14). 

Tabela 4.15 – Número de amostras (n) do paciente TRÊS, período de monitoração (h) e 

total de coletas por tipo de monitoração e fase 

Tipo de monitoração 

Fase de 
rastreamento 

Fase 
terapêutica Total de 

coletas 
n Período de 

monitoração (h) n Período de 
monitoração (h) 

Dose externa 7 75,4 16 147,2 23 

Quantificação de imagens 3 55,3 3 93,2 6 

Bioanálise (urina) 27 99,0 48 145,5 75 

Bioanálise (sangue) 4 23,9 4 28,6 8 

Total de coletas 41 - 71 - 112 

4.1.3.1 Monitoração de dose externa 

Na fase de rastreamento, foram realizadas monitorações de taxas de doses externas entre 

1,7 h e 75,4 h (Anexo E, Tabela E.8). A meia-vida efetiva foi 9,9 h (primeiro termo) e 

83,9 h (segundo termo), e a meia-vida efetiva média foi 12,8 h (Figura 4.5). 

Na fase terapêutica, foram realizadas monitorações entre 1,3 h e 147,2 h (Anexo E, 

Tabela E.9). A meia-vida efetiva foi 10,5 h (primeiro termo) e 23,1 h (segundo termo), e 

meia-vida efetiva média foi 16,9 h (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 – Gráfico da fração de atividade retida (R(t) = A(t)/Ao) no paciente TRÊS em 

função do tempo (h) por fase através da monitoração de dose externa 

Para o paciente TRÊS, o intervalo de tempo de coleta, e o correspondente número de 

amostras, foram menores na fase de rastreamento, porque a taxa de dose atingiu o nível 

de radiação de fundo para o monitor utilizado a partir da monitoração realizada em 75,4 

h após a administração da dose. 

4.1.3.2 Quantificação de imagens 

Na fase terapêutica, o intervalo de tempo foi maior na fase terapêutica por dois motivos: 

a) a primeira imagem foi iniciada 31,4 h após a administração do 131I-NaI em 

comparação com 8,7 h para a fase da rastreamento, devido à alta atividade 

presente na paciente, causando efeitos de saturação do detector; 
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b) a última imagem foi realizada aproximadamente 20 h mais tarde em comparação 

com a última imagem da fase da rastreamento porque o paciente recebeu alta no 

3º dia e voltou ao hospital para a aquisição da imagem somente no 5º dia. 

Na fase de rastreamento, além da tireóide remanescente, houve captação em glândulas 

parótidas e submandibulares e estômago. Na fase terapêutica, também ocorreu captação 

em intestino. A meia-vida efetiva do remanescente da tireóide na fase de rastreamento 

(99,0 h) foi maior do que na fase terapêutica (40,8 h) (Tabela 4.15). Para os demais 

órgãos, a meia-vida efetiva foi maior na fase terapêutica. 

 

Tabela 4.16 – Parâmetros obtidos através da quantificação de imagens do paciente 

TRÊS por fases: atividade A (kBq) por tempo de aquisição (t), atividade inicial Ao 

(kBq), meia-vida efetiva média "#ef (h), atividade acumulada Ã (MBq.h) e tempo de 

residência ! (h) por região de interesse  

Parâmetro t 
(h) 

Tireóide 
remanescente 

Glândulas 
parótidas 

Glândulas 
submandibulares Estômago Intestino 

Fase de rastreamento 
A(t1) (kBq) 8,7 200 541 104 11.460 - 
A(t2) (kBq) 32,7 167 73 19 1.920 - 
A(t3) (kBq) 55,3 143 23 15 670 - 
A0 (kBq) - 147 871 118 17.570 - 
T1/2ef (h) - 99,0 10,2 16,9 11,4 - 

Ã (MBq.h) - 14,6 8,9 2,0 200,0 - 
!(h) - 142,6 14,7 24,3 16,4 - 

Fase terapêutica 
A(t1) (kBq) 31,4 3.690 6.050 2.440 45.190 109.100 
A(t2) (kBq) 50,0 2.620 3.840 1.060 57.650 20.060 
A(t3) (kBq) 93,2 1.220 520 260 3.250 440 
A0 (kBq) - 6.440 24.730 6.920 310.490 1.742.650 
T1/2ef (h) - 40,8 17,3 19,8 15,1 7,8 

Ã (MBq.h) - 262,8 428,6 137,0 4.678,6 13.572,1 
!(h) - 58,8 24,9 28,5 21,7 11,2 
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4.1.3.3 Bioanálise (urina) 

As amostras foram medidas no contador de poço Genesys. 

Na fase de rastreamento, o volume total coletado foi de 10,3 L (Anexo F, Tabela F.3),  

a meia-vida efetiva média foi de 16,8 h (Figura 4.6), e esta fase foi interrompida para 

que fosse realizada a dose ablativa. 

Na fase terapêutica, o volume total coletado foi de 12,9 L (Anexo F, Tabela F.3), a 

meia-vida efetiva média foi de 46,5 h (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 – Gráfico da fração de atividade retida (R(t) = A(t)/Ao) no paciente TRÊS em 

função do tempo (h) por fase através da bioanálise de urina 
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4.1.3.4 Bioanálise de sangue 

Na fase de rastreamento, A leitura das amostras foi dividida pelo volume coletado 

(Tabela 4.16). Na fase terapêutica, a meia-vida: efetiva média foi de 10,0 h. O intervalo 

e o número de amostras foram controlados, e nos primeiros dois dias, a paciente estava 

disponível. Por isso, não houve significativas diferenças de intervalo e amostragem 

entre as duas fases. A meia-vida efetiva do 131I no sangue foi semelhante nas 2 fases 

(Tabela 4.17). 

Tabela 4.17 – Concentração de atividade de 131I no sangue (Bq/mL) do paciente TRÊS e 

comparação da concentração entre fases extrapolada para tempos idênticos de coleta  

Tempo (h) Concentração 
(Bq/mL) 

 
Cr/Cp 

Rastreamento (Cr) 
1,40 6.900 - 
4,42 3.170 - 
6,18 2.830 - 
23,92 1.100 - 

Terapêutica (Cp) 
3,2 182.720 42,7 
5,4 156.300 42,4 
7,3 139.090 42,9 
28,6 38.200 51,4 

 

Tabela 4.18 – Parâmetros medidos no sangue circulante do paciente TRÊS por fase: 

Atividade A (kBq) por tempo de coleta (t), atividade inicial Ao (kBq), meia-vida efetiva 

média "#ef (h), atividade acumulada Ã (MBq.h) e tempo de residência ! (h)  

Parâmetros t (h) Fase de rastreamento t (h) Fase terapêutica 
A(t1) (kBq) 1,4 22.100 3,2 584.700 
A(t2) (kBq) 4,4 10.100 5,4 500.200 
A(t3) (kBq) 6,2 9.100 7,3 445.100 
A(t4) (kBq) 23,9 3.500 28,6 122.200 
A0 (kBq) - 17.100 - 700.900 
T1/2e (h) - 10,0 - 11,3 

Ã (MBq.h) - 246,6 - 11.448,9 
!(h) - 14,4 - 16,3 
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4.1.4 Paciente QUATRO 

O paciente QUATRO foi estudado no período entre 27 de maio e 17 de junho de 2010, 

tendo recebido na fase de rastreamento 114,9 MBq (3,1 mCi) de 131I-NaI líquido no dia 

31 de maio de 2010 às 8 h e 43 min e na fase terapêutica 5,1 GBq (138,6 mCi) de 131I-

NaI líquido no dia 10 de junho de 2010 às 12 h e 3 min. 

Foram coletadas 84 amostras na primeira fase, com o período de monitoração entre 34 h 

e 170 h, e 70 amostras na segunda fase, com o período de monitoração entre 75 h e 166 

h, totalizando 154 amostras (Tabela 4.18). 

Tabela 4.19 – Número de amostras (n) do paciente QUATRO, período de monitoração 

(h) e total de coletas por tipo de monitoração e fase 

Tipo de monitoração 

Fase de 
rastreamento 

Fase 
terapêutica Total de 

coletas 
n Período de 

monitoração (h) n Período de 
monitoração (h) 

Dose externa 25 169,7 18 166,1 43 

Quantificação de imagens 3 57,8 3 75,0 6 

Bioanálise (urina) 52 169,6 45 165,9 97 

Bioanálise (sangue) 4 34,0 4 76,0 8 

Total de coletas 84 - 70 - 154 

4.1.4.1 Monitoração de dose externa 

As monitorações foram realizadas com o detector SAIC Exploranium. 

Na fase de rastreamento, foram realizadas 25 monitorações entre 1,0 h e 169,7 h (Anexo 

E, tabela E.10). Para esta fase, a meia-vida efetiva foi de 8,5 h (fase rápida) e 34,6 h 

(fase lenta), e meia-vida efetiva média foi 23,4 h. 
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Na fase terapêutica, foram realizadas 18 monitorações entre 2,25 h e 166,07 h (Anexo 

E, tabela E.11). A meia-vida efetiva foi 12,8 h (fase rápida) e a do segundo termo foi de 

45,2 h (fase lenta), sendo a meia-vida efetiva média de 23,1 h. 

A fase de rastreamento pode simular satisfatoriamente a fase terapêutica (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 – Gráfico da fração de atividade retida (R(t) = A(t)/Ao) no paciente 

QUATRO em função do tempo (h) por fase através da monitoração de dose externa 

4.1.4.2 Quantificação de imagens 

Além da tireóide, houve captação em glândulas submandibulares, pulmões, estôamgo e 

intestino nas 2 fases. A meia-vida efetiva do 131I na tireóide remanescente foi maior na 

fase terapêutica (70,7 h) do que na fase de rastreamento (36,5 h) (Tabela 4.19), assim 

como os demais órgãos, com exceção das glândulas submandibulares. 
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Para a quantificação de imagens, o intervalo de tempo foi maior na fase terapêutica por 

dois motivos:  

a) a primeira imagem foi iniciada 29,3 h depois da administração da dose em 

comparação com as 10,5 h para a fase da rastreamento, devido à alta atividade 

presente na paciente, causando efeitos de saturação do detector;  

b) a última imagem foi realizada aproximadamente 20 h mais tarde na fase 

terapêutica em comparação com a última imagem da fase da rastreamento por 

questões de logística do uso do equipamento e disponibilidade do paciente. 

Tabela 4.20 – Parâmetros obtidos através da quantificação de imagens do paciente 

QUATRO por fases: atividade A (kBq) por tempo de aquisição (t), atividade inicial Ao 

(MBq), meia-vida efetiva média "#ef (h), atividade acumulada Ã (MBq.h) e tempo de 

residência ! (h) por região de interesse  

Parâmetro t 
(h) 

Tireóide 
remanescente 

Glândulas 
submandibulares Pulmões Estômago Intestino 

Fase rastreamento 
A(t1) (kBq) 11,3 18,9 82,7 6.940,2 14.209,7 8.840,1 
A(t2) (kBq) 35,4 54,0 53,6 2.856,1 2.216,0 1.766,2 
A(t3) (kBq) 58,0 35,1 34,8 1.960,9 653,3 774,6 
A0 (kBq) - 105,7 102,3 8.730,4 27.387,7 14.197,7 
T1/2e (h) - 36,5 37,5 25,5 10,5 13,3 

Ã (MBq.h) - 5,6 5,5 321,7 415,1 271,8 
!(h) - 52,7 54,1 36,9 15,2 19,1 

Fase terapêutica 
A(t1) (kBq) 29,6 553,7 829,1 87.193,5 53.173,2 125.951,5 
A(t2) (kBq) 52,4 442,0 334,9 53.149,1 28.712,0 107.101,5 
A(t3) (kBq) 75,2 353,7 233,1 34.394,4 4.280,5 23.190,6 
A0 (kBq) - 739,6 1.720,5 157.597,2 336.780,9 473.419,9 
T1/2e (h) - 70,7 25,0 34,0 12,6 18,7 

Ã (MBq.h) - 75,4 61,9 7.738,4 6.103,5 12.770,2 
!(h) - 102,0 36,0 49,1 18,1 27,0 
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4.1.4.3 Bioanálise de urina 

As amostras foram lidas no contador de poço Genesys. 

Na fase de rastreamento, foi coletado volume de urina de 13,0 L (Anexo F, Tabela F.4). 

As meias-vidas efetivas foram 9,1 h (fase rápida) e 146,9 h (fase lenta), e meia-vida 

efetiva média foi de 41,5 h (Figura 4.8). 

Na fase terapêutica, foi coletado volume de urina de 12,7 L (Anexo F, Tabela F.4). As 

meias-vidas efetivas foram: 9,4 h (fase rápida) e 170,7 h (fase lenta) e meia-vida efetiva 

média de 66,3 h (Figura 4.8). 

Para a bioanálise de urina, o intervalo de tempo de coleta foi mantido constante nas 

duas fases, embora a frequência de excreção tenha sido maior na fase de rastreamento 

(Anexo F, Tabela F.4). 

 

Figura 4.8 – Gráfico da fração de atividade retida (R(t) = A(t)/Ao) no paciente 

QUATRO em função do tempo (h) por fase através da bioanálise de urina 
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4.1.4.4 Bioanálise (sangue) 

As amostras foram lidas no contador de poço Genesys. A medida da atividade das 

amostras foi dividida pelo volume coletado (Tabela 4.20). 

Na fase de rastreamento, a meia-vida efetiva média foi de 9,2 h e, na fase terapêutica, a 

meia-vida efetiva média foi 13,1 h (Tabela 4.21). 

O intervalo e o número de amostras foram controlados, porque nos primeiros dois dias o 

paciente encontrava-se internado. Contudo, na fase terapêutica, o intervalo foi estendido 

para se fazer uma avaliação do que restava de atividade no sangue após esse período. 

Tabela 4.21 – Concentração de atividade (Bq/mL) de 131I no sangue do paciente 

QUATRO por fase 

Tempo (h) Concentração (Bq/mL) 

Rastreamento 
2,0 4.200 
4,0 3.280 
6,2 2.550 
34,0 0.350 

Terapêutica 
1,9 180.690 
6,1 82.770 
24,7 27.680 
76,0 2.730 
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Tabela 4.22 – Parâmetros medidos no sangue circulante do paciente QUATRO por fase: 

Atividade A (MBq) por tempo de coleta (t), atividade inicial Ao (MBq), meia-vida 

efetiva média "#ef (h), atividade acumulada Ã (MBq.h) e tempo de residência ! (h)  

Parâmetros t (h) Rastreamento t (h) Terapêutica 
A(t1) (MBq) 2,0 21,6 1,9 930,4 
A(t2) (MBq) 4,0 16,9 6,1 426,2 
A(t3) (MBq) 6,2 13,2 24,7 142,5 
A(t4) (MBq) 34,0 1,8 76,0 14,0 
A0 (MBq) - 23,0 - 705,0 
T1/2e (h) - 9,2 - 13,1 

Ã (MBq) - 304,7 - 13.299,1 
! (h) - 13,2 - 18,9 

4.2 Por métodos 

4.2.1 Meia-vida efetiva para corpo inteiro 

A meia-vida efetiva para corpo inteiro pode ser estimada através dos métodos de dose 

externa e bioanálise de urina. Este parâmetro permite avaliar se a fase de rastreamento 

permite simular as condições do paciente na fase terapêutica. Entretanto, observou-se 

que os pacientes apresentaram variações entre as taxas de excreção nas duas fases, 

variando entre 31 mL/h e 106 mL/h na fase de rastreamento e 43 mL/h e 90 mL/h na 

fase terapêutica (Tabela 4.23). Estas diferenças podem ter interferido na interpretação 

do método de bioanálise de urina. 

 

 

 

 

 

 



! 89 

Tabela 4.23 – Volume (mL) de urina excretada, respectivo intervalo de coleta (h) e taxa 

de excreção (mL/h) por paciente e por fase 

Paciente 
Coleta de urina Taxa de excreção 

(mL/h) Volume 
(L) 

Intervalo de coleta 
(h) 

Fase de rastreamento 
UM 1,725 55,3 31 

DOIS 2,965  57,2 52 
TRÊS 10,471  99,0 106 

QUATRO 13,029 169,6 77 
Média ± + 7,0±4,8 95±46 67±28 

Fase terapêutica 
UM 1,945  43,8 44 

DOIS 3,356 77,5 43 
TRÊS 13,059  145,5 90 

QUATRO 12,695 165,9 77 
Média ± + 7,8±5,1 108±50 64±21 

 

Para o paciente UM, a meia-vida efetiva obtida através do método de dose externa na 

fase terapêutica (21,7 h) foi maior do que na fase de rastreamento (12,2 h), enquanto 

que o método de bioanálise de urina indicou o contrário, ou seja, meia-vida efetiva na 

fase de rastreamento (42,2 h) maior do que na fase terapêutica (9,5 h) (Tabela 4.24). 

Este problema não ocorreu com o paciente DOIS, pois o método de dose externa 

indicou meia-vida efetiva de 23,9 h em ambas as fases (Tabela 4.23). Para este paciente, 

contudo, o método de bioanálise de urina apresentou diferenças entre as fases, 

indicando meia-vida efetiva maior na fase de rastreamento (24,4 h) do que na fase 

terapêutica (16,4 h) (Tabela 4.24). Para o paciente QUATRO, os resultados de doses 

externas permitiram estimativas de meias-vidas efetivas semelhantes ao paciente DOIS, 

sendo de 23,4 h e 23,1 h para as fases de rastreamento e terapêutica, respectivamente 

(Tabela 4.23). Para o método de bioanálise de urina, as meias-vidas efetivas estimadas 

não foram semelhantes, com 41,5 h e 66,3 h, para as fases de rastreamento e terapêutica, 

respectivamente (Tabela 4.24). Para o paciente TRÊS, não houve semelhança entre as 
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meias-vidas efetivas para as duas fases com os dois métodos, sendo 12,8 h e 16,9 h para 

dose externa (Tabela 4.23) e 16,8 h e 46,5 h para bioanálise de urina (Tabela 4.24). Para 

bioanálise de urina, identificou-se que os equipamentos usados para os pacientes UM e 

DOIS, no caso de bioanálise de urina não se mostraram adequados. No entanto, para os 

pacientes TRÊS e QUATRO, o equipamento usado foi considerado satisfatório. Com 

respeito à monitoração de doses externas, foram usados equipamentos idênticos ou 

semelhantes em desempenho. 

Tabela 4.24 – Meia-vida efetiva (h) para corpo inteiro através do método monitoração 

de dose externa por paciente por fase 

Paciente A1 A2 T1/2e1 (h) T1/2e2 (h) T1/2e (h) 
Fase de rastreamento 

UM 0,49 0,52 3,7 15,2 12,4 
DOIS 0,73 0,23 10,1 31,3 23,9 
TRÊS 0,63 0,02 9,9 83,9 12,8 

QUATRO 0,94 0,16 8,5 34,6 23,4 
Fase terapêutica 

UM 1,00 0,12 7,8 41,0 21,7 
DOIS 0,86 0,12 11,6 38,7 23,9 
TRÊS 0,89 0,20 10,0 23,1 16,9 

QUATRO 0,92 0,11 12,8 45,2 23,1 

Tabela 4.25 – Meia-vida efetiva (h) para corpo inteiro através do método bioanálise de 

urina por paciente por fase 

Paciente A1 A2 T1/2e1 (h) T1/2e2 (h) T1/2e (h) 
Fase de rastreamento 

UM 0,40 0,63 6,2 76,6 42,3 
DOIS 0,53 0,58 5,3 33,9 24,4 
TRÊS 0,90 0,10 6,8 77,9 16,8 

QUATRO 0,89 0,11 9,1 146,9 41,5 
Fase terapêutica 

UM 0,74 - 9,5 - 9,5 
DOIS 0,78 0,25 7,4 41,2 16,4 
TRÊS 0,86 0,18 7,7 160,1 46,5 

QUATRO 0,75 0,23 9,4 170,7 66,3 
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Os coeficientes quadráticos de correlação de Pearson (r2) foram calculados para cada 

termo e fase, para os dois métodos (dose externa e bioanálise de urina) e todos foram 

satisfatórios, variando entre 0,74 e 1,00. 

4.2.2 Atividade acumulada e tempo de residência para corpo inteiro 

Para o método de doses externas, as estimativas dos tempos de residência dos pacientes 

DOIS e QUATRO foram semelhantes para as duas fases, variando entre 33,3 h e 33,7 h 

(Tabela 4.25). Para o método de bioanálise de urina, não houve semelhanças para as 

duas fases entre estes pacientes (Tabela 4.25). 

Tabela 4.26 – Atividade acumulada Ã (MBq.h) e tempo de residência !(h) para corpo 

inteiro por método por paciente por fase 

Paciente Dose externa Bioanálise de urina 
Ã (MBq.h) !(h) Ã (MBq.h) !(h) 

Fase de rastreamento 
UM 1.453,5 17,9 4.958,2 60,9 

DOIS 3.833,9 34,4 3.914,2 35,1 
TRÊS 2.202,6 18,4 2.890,9 24,2 

QUATRO 3.871,7 33,7 6.866,4 59,8 
Fase terapêutica 

UM 173.526,4 31,2 75.967,8 13,7 
DOIS 208.454,3 34,4 143.039,8 23,6 
TRÊS 131.584,8 24,3 362.052,7 67,0 

QUATRO 170.511,3 33,3 489.389,5 95,5 
 

O parâmetro “atividade acumulada em corpo inteiro” é necessário para estimar-se a 

dose absorvida em medula óssea. Na fase de rastreamento, as atividades acumuladas 

estimadas através do método de doses externas foram inferiores ao método de 

bioanálise de urina para os quatro pacientes. Entretanto, na fase terapêutica, as 

atividades acumuladas foram maiores quando estimadas pelo método de bioanálise de 

urina apenas para os pacientes TRÊS e QUATRO.  
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4.2.3 Atividades incorporadas e tempos de residência em órgãos e tecidos 

As estimativas de atividades acumuladas e tempos de residência em órgãos e tecidos são 

parâmetros necessários para estimativas de doses absorvidas em órgãos, e foram obtidas 

através do método de quantificação de imagens para os órgãos com captação e também 

para o sangue, através do método de bioanálise de sangue. Para o paciente UM, os 

tempos de residência foram maiores na fase terapêutica para todos os órgãos (Tabela 

4.7) e também para o sangue (Tabela 4.9). Para o paciente DOIS, apenas o tecido 

remanescente da tireóide apresentou maior tempo de residência na fase de rastreamento 

(76,8 h) do que na terapêutica (43,3 h) (Tabela 4.11) e o tempo de residência no sangue 

foi semelhante (14,7 h e 15,6 h) (Tabela 4.13). O mesmo ocorreu para o paciente TRÊS, 

com tempo de residência na tireóide remanescente de 142,6 h na fase de rastreamento e 

58,8 h na fase terapêutica (Tabela 4.15) e também tempos de residência semelhantes 

para sangue (14,4 h e 16,3 h) (Tabela 4.17). Para ambos os pacientes, deve-se investigar 

a possibilidade de “efeito stunning”, e se ocorreu, qual a interferência para a captação 

do 131I nos demais órgãos. O paciente QUATRO apresentou tempos de residência 

maiores na fase terapêutica para todos os órgãos e tecidos, com exceção da glândula 

submandibular (Tabela 4.19). Deve-se investigar se o intervalo de tempo entre a 

administração da dose de rastreamento e a dose ablativa possa ter provocado 

eventualmente “efeito stunning” nos pacientes DOIS e TRÊS, sendo este intervalo de 7 

e 6 dias, respectivamente (Tabela 4.1), enquanto que para os pacientes UM e QUATRO 

foi maior, com 37 dias e 10 dias, respectivamente (Tabela 4.1). 
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4.2.4 Meia-vida física e meia-vida biológica 

O gráfico da Figura 4.9 mostra a influência que o uso do 123I causaria para a meia-vida 

efetiva em função da alteração da meia-vida física e considerando a mesma meia-vida 

biológica. A faixa de meia-vida efetiva para o corpo inteiro que se observou neste 

estudo com o 131I, de 9,5 h a 66 h, representaria uma redução de 40 % a 82 % no seu 

resultado. Por isso, em se selecionando o isótopo 123I, deveria haver alterações na 

programação da tomada de dados na fase de rastreamento e as comparações entre as 

fases deveriam ser feitas baseadas na meia-vida biológica. 

 

Figura 4.9 – Gráfico da simulação da relação de meia-vida efetiva (T1/2ef) para os dois 

isótopos do iodo: 123I e 131I 

4.3 Incertezas em estimativas de dose 

As incertezas na terapia do carcinoma diferenciado da tireóide começam com a 

prescrição das doses. O tratamento baseado na radiotoxicidade foi realizado por 

BENUA et al (1962) que desejava obter dose absorvida de 2 Gy no sangue e por DORN 

et al (2003) que administrou 38,5 GBq (1 Ci) para tratar com 3 Gy a medula óssea 

vermelha sem causar supressão permanente da medula. Tem sido sugerido que o 
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sucesso da ablação ou terapia depende da dose absorvida dada ao tecido remanescente 

da tireóide, focos neoplásicos ou doenças metastáticas, mais do que a atividade 

administrada, embora as metodologias tenham diferido e, como consequência, os 

resultados não concordam (FLUX, HAG et al, 2010). Por exemplo, MAXON, 

THOMAS et al (1997) recomendaram 300 Gy para ablação do tecido remanescente da 

tireóide, enquanto O´CONNELL, FLOWER et al (1993) usaram 124I-PET para 

demonstrar que 60 Gy foram suficientes para atingir sucesso na ablação. FLUX, HAG 

et al (2010) estudaram 23 pacientes (15 do gênero feminino e 8 do masculino) com 

idades variando entre 18 e 70 anos, através dos métodos de quantificação de imagens, 

monitoração de dose externa e bioanálise de sangue para avaliar se a resposta do 

tratamento é mais fortemente correlacionada ao parâmetro dose absorvida do que a 

atividade administrada aos pacientes estudados. Os pacientes foram estudados por 3 

dias após a dose ablativa fixa de 3 GBq (81 mCi). Foram adquiridas 3 imagens por 

técnica SPECT, com 24, 48, 72 h após administração da dose ablativa e quando possível 

após 96 h sendo a primeira imagem tendo o paciente 1 GBq (27 mCi) incorporado, o 

que corresponde a 10% de tempo morto do equipamento de imagem. As amostras de 

sangue foram coletadas 24, 48, 72 e 144 h após administração da dose ablativa. Para 

medida de dose externa, foi medido o paciente imediatamente após a administração da 

dose ablativa, para obter uma medida de base para calibração. As medidas de dose 

externa subsequentes foram obtidas imediatamente após cada excreção e em intervalos 

regulares, até a liberação do paciente. O hormônio (T3) foi interrompido 14 dias antes 

da internação e foram descartados os pacientes que fizeram exames com contraste de 

iodo ou receberam 123I ou 131I para cintilografias em intervalo inferior a 3 meses. 

A heterogeneidade na captação e incertezas para definir o volume da tireóide 

remanescente podem levar a grandes erros no cálculo das doses absorvidas médias 
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sobre um volume (HANSCHEID, LASSMANN et al, 2006). Para evitar estes erros, as 

doses absorvidas são calculadas sobre o voxel de maior captação. O valor S calculado 

foi 0,99 Gy/MBq.h. Para consistência, foi assumido que a atividade no tempo t = 0 era a 

mesma do que a atividade medida na primeira imagem, o que representa uma 

aproximação entre as possibilidades extremas que a captação foi gradual até o momento 

da primeira imagem, ou que a captação foi instantânea. O decaimento da atividade após 

a última imagem foi assumido ser exponencial com meia-vida efetiva extrapolada das 

medidas anteriores. O estudo concluiu que todos os pacientes com doses absorvidas 

superiores a 49 Gy no tecido remanescente da tireóide tiveram ablação bem sucedida. 

No entanto, a variação encontrada para as doses absorvidas no remanescente da tireóide 

foi de 12-570 Gy. Para corpo inteiro, a dose absorvida variou entre 0,02 e 0,031 Gy e 

não houve diferença entre os dois grupos. O erro na dose absorvida para corpo inteiro 

calculada com o método do máximo voxel foi inferior a 8% (FLUX, HAG et al, 2010). 

4.4 Doses efetivas em acompanhantes de pacientes 

A dose efetiva para acompanhantes, derivada do equivalente de dose ambiental, foi 

estimada entre 1,0 e 1,7 mSv no quarto terapêutico e 0,2 mSv a 0,4 mSv em residências 

(Tabela 4.27).  

No hospital, para os 4 pacientes estudados, o limite de dose de 1 mSv para indivíduos 

do público (CNEN, 2005) foi ultrapassado mas a restrição de dose para familiares de 5 

mSv (CNEN, 2005) não foi ultrapassada, reforçando a necessidade de recomendações 

especiais para os acompanhantes e familiares, sob a supervisão do físico responsável. 

Em residências, as doses efetivas médias foram estimadas entre 48±7 µSv e 313±94 µSv 

para as fases de rastreamento e terapêutica respectivamente (Tabela 4.26) e, portanto o 

limite de dose de 1 mSv para indivíduos do público não foi ultrapassado, comprovando-
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se que, se a distância de 2 m do paciente for respeitada, não há necessidade de restrições 

mais rigorosas, como proibição de visitação. 

Tabela 4.27 – Doses efetivas ($Sv) de acompanhantes de pacientes em residências e 

hospital por fase 

Paciente Dose efetiva ("Sv) 
Residências* Hospital Total 

Fase de rastreamento 
UM 46 - 46 

DOIS 59 - 59 
TRÊS 47 - 47 

QUATRO 41 - 41 
Média ± + 48±7 - 48±7 

Fase terapêutica 
UM 404 1.017 1.421 

DOIS 400 1.583 1.983 
TRÊS 265 1.692 1.957 

QUATRO 183 1.054 1.237 
Média ± + 313±94 1.336±304 1650±327 

* Na fase de rastreamento, corresponde desde a administração da atividade, e na fase terapêutica, 
corresponde ao período após a alta hospitalar 

4.5 Rejeitos radioativos 

O inventário de amostras de urina (Anexo E) coletadas no hospital e nas residências dos 

pacientes com a finalidade de bioanálise, também pode ser analisado sob o ponto de 

vista de gerenciamento de rejeitos radioativos nesses locais. Foram coletados de 1,7 L a 

13,0 L na fase de rastreamento e 1,9 L a 13,1 L na fase terapêutica por paciente, em 

períodos médios de 95±46 h e 108±50 h, respectivamente (Tabela 4.22). Considerando-

se que houve diferenças nos tempos de coleta de urina devido a dificuldades 

operacionais, por exemplo, nos dois primeiros pacientes, torna-se mais adequado 

analisar as taxas de excreção. No entanto, devido às condições clínicas dos pacientes e 

hidratações distintas, observou-se grandes variações nessas taxas, sendo 67±28 mL/h na 

fase de rastreamento e 64±21 mL/h na fase terapêutica (Tabela 4.22). As atividades 
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administradas aos pacientes foram semelhantes, sendo respectivamente 107±15 MBq 

(2,9±0,4 mCi) e 5,5±0,3 GBq (149±8 mCi) nas fases de rastreamento e terapêutica, 

respectivamente, porém houve variações nas atividades totais de 131I excretadas, 

0,08±0,02 GBq (2,2±0,5 mCi) na residência durante a fase de rastreamento, 0,41±0,13 

GBq (11,1±3,5 mCi) na residência e 4,19±0,45 GBq (113±12 mCi) no hospital durante 

a fase terapêutica (Tabela 4.28). Embora os pacientes deste estudo sejam mais jovens do 

que a média dos pacientes tratados com 131I, a análise dos dados de excreção poderá 

contribuir para uma modelagem mais realista e um melhor gerenciamento dos rejeitos 

radioativos em Medicina Nuclear, tanto em hospitais como em residências de pacientes. 

Tabela 4.28 – Atividades totais de 131I excretadas em residências e hospital por fase por 

paciente 

Paciente Atividade total excretada (GBq) 
Residências* Hospital Total 

Fase de rastreamento 
UM 0,041 - 0,041 

DOIS 0,081 - 0,081 
TRÊS 0,093 - 0,093 

QUATRO 0,098 - 0,098 
Média ± + 0,08±0,02 - 0,08±0,02 

Fase terapêutica 
UM 0,489 4,622 5,111 

DOIS 0,532 4,651 5,183 
TRÊS 0,402 3,822 4,224 

QUATRO 0,207 3,672 3,879 
Média ± + 0,41±0,13 4,19±0,45 4,60±0,56 

* Na fase de rastreamento, corresponde desde a administração da atividade, e na fase terapêutica, 
corresponde ao período após a alta hospitalar 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1 Em relação ao método de dose externa: 

O equipamento usado para este método de dosimetria foi considerado adequado e o 

cálculo da constante de kerma no ar para diferentes métodos de posicionamento do 

detector em comparação com a literatura, demonstrou que o procedimento adotado foi 

adequado. Este método apresenta como dificuldades, as quais devem ser rigorosamente 

avaliadas quando da implantação do protocolo proposto neste estudo, radiação de fundo 

e espalhamento em áreas controladas do hospital, como o quarto terapêutico, áreas 

adjacentes à radiofarmácia e depósitos de rejeitos radiativos. 

Outra dificuldade é o controle dos tempos de monitorações em residências distantes do 

hospital, pois a equipe de monitoração não pode prever eventuais atrasos no 

deslocamento hospital-residência, além da logística complicada para o acesso à 

residência do paciente.  

Recomendação: Considerando-se as dificuldades para manter o estudo controlado, 

recomenda-se que o paciente seja internado na fase de rastreamento. É desejável que a 

internação não seja inferior a 5 dias. 

5.2 Em relação ao método de quantificação de imagens: 

Este método é o único que permite determinar atividades acumuladas em órgãos e 

tecidos, porém a disponibilidade foi restrita em função da agenda de pacientes do 

hospital, principalmente quanto ao horário de técnicos para operar o equipamento de 

imagem fora do horário da rotina/agenda. Desta forma, houve variação entre os tempos 
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para aquisição das imagens após a “dose ablativa” (fase terapêutica), variando para a 

última aquisição de imagem entre 55 h e 176 h. Em decorrência, não houve 

uniformidade de pontos para determinação precisa do termo lento da meia-vida efetiva, 

podendo causar subestimação da atividade acumulada.   

Para resolver este problema, a internação pode ser estendida de 2 ou 3 dias para 5 a 7 

dias, caso o paciente resida distante do hospital ou tenha dificuldades de transporte. 

Por outro lado, durante a fase terapêutica, as atividades do 131I nas primeiras horas após 

administração causam saturação das imagens e, assim, estas não são adquiridas, 

causando imprecisão na determinação da captação. 

Com relação à segmentação de imagens, esta é especialmente difícil em órgãos com 

sobreposição e a técnica planar usada é insuficiente, recomenda-se adicionar uma 

imagem SPECT de órgãos com sobreposição (exemplo, fígado e pâncreas) ao protocolo 

de pesquisa.  

Torna-se necessário estimar as incertezas associadas (fator “k”) do método (SIEGEL, 

STUBBS et al, 1999), explicitando quando os tempos de aquisição de imagens não 

forem suficientes para representar captação, retenção e excreção, e definir como 

condição inicial a captação igual a zero para todos os órgãos, com exceção do 

estômago, que é o órgão que recebe a atividade administrada instantaneamente. 

Para determinação das massas de órgãos com a finalidade de estimativas de doses 

absorvidas em órgãos, recomenda-se a realização de ultrassonografia do órgão em 

estudo. 

5.3 Em relação ao método de bioanálise de urina: 

Este método é paciente-dependente (hidratação, cooperação, registro correto do horário 

da excreção). As diferenças de hidratação e de condição clínica do paciente interferem 
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na interpretação dos resultados. A variação na taxa de excreção dos pacientes (entre 31 

mL/h e 106 mL/h) e no intervalo de tempo de coleta (44 h e 170 h) nas duas fases 

demonstrou que as diferenças de hidratação e excreção podem ter comprometido a 

interpretação dos dados de bioanálise. 

Recomendação: Considerando-se as dificuldades operacionais, de proteção radiológica 

da equipe e de descarte de rejeitos radioativos, além das diferenças clínicas entre os 

pacientes, este método pode ser excluído do protocolo de estudo, pois o método de dose 

externa foi menos trabalhoso e suficientemente confiável. 

5.4 Em relação ao método de bioanálise de sangue: 

Os equipamentos usados para os dois primeiros pacientes não foram adequados, tendo 

apresentado leituras diferentes para amostras idênticas. O medidor de atividade não 

apresenta precisão para atividades inferiores a 740 kBq (20 µCi) e não deve ser usado 

para medidas de amostras de sangue. O detector HPGe apresentou tempo morto 

incompatível com as atividades das amostras, implicando em sucessivas diluições, o que 

torna o método impreciso. Por esta razão, foi necessário aguardar o decaimento 

radioativo das primeiras amostras, o que atrasou consideravelmente o trabalho. Para os 

dois últimos pacientes, o equipamento contador de poço de iodeto de sódio importado 

em meados de 2009 demonstrou desempenho satisfatório. 

O método foi adequado para as estimativas de doses absorvidas em medula óssea 

porque foram obtidos os parâmetros necessários (atividade acumulada no sangue, tempo 

de residência).  

Recomendação: aumentar o tempo de coleta da fase terapêutica para além de 76 h, pelo 

menos até a realização da última aquisição de imagem (sétimo dia), pois foi observada 
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concentração de 131I no sangue em 76 h. E rever os cálculos considerando-se a captação 

inicial do sangue igual a zero, para uma representação mais real. 

5.5 Em relação aos acompanhantes de pacientes: 

A metodologia usada para monitoração de doses externas foi adequada e identificou 

diferenças entre exposições de acompanhantes durante a internação e em residências.  

As monitorações de exposições externas devido à proximidade ao paciente em hospitais 

e residências podem indicar restrições individuais para familiares pertencentes aos 

grupos de maior risco, como crianças e adolescentes, ou mulheres em idade reprodutiva 

e gestantes.  

Quando a excreção dos pacientes é maior, a exposição próxima ao paciente é menor, 

porque a meia-vida efetiva do 131I é menor e, assim, isto se reflete na dose efetiva dos 

acompanhantes. Desta forma, deve-se estimular hidratação e excreção para os pacientes 

do ponto de vista da proteção radiológica dos acompanhantes. 

Em relação à proteção radiológica das mães e responsáveis, devem se estabelecer 

explicações claras no termo de consentimento e orientações de proteção radiológica. 

Considerando-se que as mães dos pacientes pediátricos são, geralmente, mulheres em 

idade reprodutiva, recomenda-se a realização do teste de gravidez para acompanhantes 

nesta situação. 

5.6 Em relação às incertezas: 

Qualitativamente, o grau de incerteza estimado para cada método de dosimetria em 

conjunto com informações de referências, mostrou que as incertezas na quantificação de 

imagens são as maiores. Por ser o método proposto mais factível, em vista dos 
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equipamentos acessíveis em hospitais, recomenda-se o estudo quantitativo e mais exato 

destas incertezas e de forma a reduzí-las a níveis aceitáveis. 

5.7 Recomendações gerais: 

Para os pacientes estudados, os métodos de dosimetria permitiram simular na fase de 

rastreamento todas as condições para obter os parâmetros de maneira a estimar doses 

absorvidas na fase terapêutica. As estimativas de doses absorvidas através destes 

parâmetros podem usar tanto métodos analíticos como softwares dedicados, porém 

todos necessitam dos mesmos parâmetros obtidos: meia-vida efetiva, atividade 

acumulada em órgãos e tempo de residência. Considerando-se que a eliminação 

biológica é mais rápida do que o decaimento radioativo, as amostragens devem ser 

realizadas em intervalos de tempo que permitam caracterizar a retenção de longo termo, 

com tempos de coleta iguais a múltiplos da meia-vida efetiva, pelo menos, 1, 3 e 5 

vezes de cada termo. Portanto, todos os tempos de coleta dos métodos usados neste 

estudo devem ser revistos conforme recomendado. 

Com respeito à modelagem dosimétrica, este estudo não permite realizá-la, pois devem 

ser consideradas as correções propostas (estimativas de incertezas do método de 

quantificação de imagens, adaptação dos tempos de coleta de dados e uso dos 

equipamentos adequados). Além disto, deve-se testar o protocolo proposto por este 

trabalho em um número significativo de pacientes. O estudo aprovado no CEP-INCA 

prevê 40 pacientes.  
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 !
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Instituto Nacional de Câncer 
Comitê de Ética em Pesquisa-INCA 

PROT #### – Aprovado __/ __ / 2009 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Projeto: PLANEJAMENTO DE DOSES INDIVIDUALIZADAS DE 131I PARA ABLAÇÃO DE 

REMANESCENTE TIREOIDEANO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS COM CARCINOMA 

DIFERENCIADO DE TIREÓIDE: ADAPTAÇÃO DE TÉCNICAS DE DOSIMETRIA 

INTERNA 

 

DADOS DO PACIENTE 

Nome: __________________________________________________  Sexo: _______________ 

Nome do responsável:_______________________________ Parentesco:________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________ 

Telefone de contato: ___________________________________ RG:  ___________________ 

 

1- QUAL A NATUREZA DO ESTUDO? 

O Sr(ta) está sendo convidado(a) a participar voluntariamente de um estudo clínico que 

envolve a administração do iodo radioativo para tratamento das células tumorais que não puderam 

ser retiradas completamente durante a cirurgia da tireóide. Para que o(a) Sr(a) possa decidir se 

quer participar ou não deste estudo, precisa conhecer seus benefícios, riscos e implicações.  

 

2- POR QUÊ TENHO QUE RECEBER O IODO RADIOATIVO? 

 Até o momento, a melhor forma de tratamento para os tumores de tireóide que não 

puderam ser removidas durante a cirurgia é através da administração oral do radioiodo (ou iodo 

radioativo ou 131I). O 131I entra nas células tumorais da mesma forma que o iodo não radioativo 

(aquele encontrado no sal de cozinha ou nos frutos do mar) e fica retido ali para que ele possa 

exercer suas funções terapêuticas. O 131I destrói as células tumorais através da emissão de 

radiação beta.  

   

3- POR QUÊ ESTOU SENDO CONVIDADO A PARTICIPAR DESTE ESTUDO? 
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 Na grande maioria das vezes, o 131I é extremamente eficaz no tratamento do restos 

tumorais do câncer de tireóide após a cirurgia. Dessa forma, como o Sr(ta) acabou de ser operada, 

o tratamento será bastante efetivo. Entretanto, a dose administratada pode variar por vários 

fatores. No momento, o cálculo das doses utilizadas nos tratamentos dos restos do câncer de 

tireóide é o mesmo utilizado para adultos. Ainda não se sabe qual o valor real de iodo radioativo 

para crianças e adolescentes.  

 

4- OBJETIVO DO ESTUDO 

O objetivo desse estudo é utilizar um método mais preciso para o cálculo das doses de iodo 

radioativo para os pacientes pediátricos e adoslescentes.  

 

5- PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

Se o(a) Sr(ta) concordar em participar deste estudo, o(a) Sr(ta) será avaliado com exames 

laboratoriais de sangue. Somente os pacientes que estiverem com os exames laboratoriais normais 

poderão participar desse estudo (exceto os valores relacionados à glândula tireóide). A dose 

terapêutica de iodo radioativo será administrada aproximadamente 30 dias após a suspensão do 

hormônio da tireóide. Sem a suspensão do hormônio, a dose de iodo radioativo não chegará em 

quantidade ideal para o seu tratamento.  

Antes de receber a dose terapêutica de I-131, o(a) Sr(ta) deverá realizar um estudo de corpo 

inteiro com uma pequena dose de I-131 no setor de medicina nuclear do INCA. Este estudo será 

realizado uma semana antes da internação e servirá para avaliar a quantidade de tecido tumoral 

que eventualmente ficou para trás após a cirurgia da tireóide. Uma semana depois desse estudo, 

o(a) Sr(ta) receberá a dose de I-131 para tratamento e deverá ficar internado num quarto especial 

(quarto terapêutico do INCA) devido às altas taxas de radiação que o tratamento com iodo 

radioativo envolve.  

 

Durante o estudo de imagem pré-terapia e durante a terapia, o(a) Sr(a) precisará colher urina 

continuamente em casa/hospital (por 5 a 7 dias) e precisará colher sangue no setor de medicina 

nuclear  (5 a 7 vezes). Garrafas de plástico serão entregues ao(à) Sr(ta) para que a urina seja 

guardada. Esses frascos serão analisados posteriormente. As punções venosas para exames 
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laboratoriais e para a colheta de sangue podem resultar em dor no local da punção ou manchas 

rochas transitórias chamadas equimoses.  

 

6- MÉTODOS ALTERNATIVOS 

 Até o momento não oferecemos métodos terapêuticos eficazes para o tratamento de restos 

de tumores malignos da tireóide após a cirurgia de tireóide (apenas a terapia com iodo radioativo).  

 

7- ETAPAS APÓS A ACEITAÇÃO EM PARTICIPAR DO ESTUDO 

7.1- Etapa de Seleção 

 Uma vez definida sua participação neste estudo, o seu médico discutirá com o(a) Sr(ta) os 

requisitos desta participação. É importante que o(a) Sr(ta) seja extremamente sincero(a) com o 

médico e sua equipe sobre sua história de saúde.   

 A Srta NÃO poderá participar do estudo se estiver GRÁVIDA ou amamentando. Durante 

o estudo, a Srta deve discutir com o médico do estudo sobre o método contraceptivo que usará 

para evitar a gravidez durante o estudo e 6 (seis) meses após o término do tratamento.   

 

8- RISCOS 

Os riscos que o(a) Sr(ta) poderá ter ao aceitar participar do estudo estão relacionados ao uso 

do iodo-131 apenas. Estes efeitos estão descritos detalhadamente abaixo. É importante salientar 

que pacientes do sexo feminino deverão assinar um termo adicional onde elas se comprometem a 

evitar a gravidez durante o tratamento e 6 meses após o uso do iodo radioativo.  

A maioria dos pacientes referem anorexia e náusea logo após a administração da dose 

terapêutica com 131I. A sialodenite (inflamação das glândulas salivares) é um dos efeitos precoces 

que eventualmente pode ocorrer. Outros efeitos adversos que potencialmente podem ocorrer nos 

pacientes tratados com RI estão relacionados à destruição dos remanescentes na região cervical. 

Na grande maioria das vezes, esses efeitos são discretos, entretanto alguns pacientes podem 

evoluir com sintomatologia grave (compressão da traquéia com significativa insuficiência 

respiratória). A intensidade desses efeitos adversos locais está diretamente relacionada à 

quantidade de tecido remanescente presente à dose terapêutica o que pode causar edema e dor 

local. Potenciais efeitos tardios à terapia com 131I podem ser evidenciados nas gônadas, entretanto, 
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não há relato de alterações genéticas pós-dose terapêutica com 131I. Enquanto que potenciais 

efeitos carcinogênicos podem ser evidenciados na bexiga após vários tratamentos com RI. 

 

9- BENEFÍCIOS 

 Apesar dos vários efeitos adversos descritos acima, o estudo espera que com a maior 

entrada do radioiodo nas células malignas e sua maior retenção no interior dessas células, o efeito 

radioterápico do I-131 será muito mais efetivo e prolongado. Dessa forma, o(a) Sr(ta) poderá ter 

uma melhor qualidade de vida sem a necessidade de se submeter a quimioterapia e/ou 

radioterapia. Além do mais, espera-se que o câncer de tireóide possa ser contralado por vários 

anos.  

 

10- ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS 

 

Seis meses após o radioiodo, o(a) Sr(ta) será avaliados quanto à eficácia do tratamento. 

Esta avaliação consiste no estudo de imagem do corpo inteiro com iodo-radioativo e exame de 

sangue após 30 dias de suspensão do hormônio da tireóide, além da ultra-sonografia cervical (US) 

quando necessário. O(A) Sr(ta) será acompanhado pela médica endocrinologista do serviço (Dra 

Rossana Corbo). O INCa irá arcar com as despesas do tratamento, internações hospitalares, 

exames complementares além do tratamento de qualquer intercorrência clínica que porventura 

ocorra durante ou após o término do tratamento. 

 

11- CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 

Além da equipe de saúde que cuidará do(a) Sr(ta), seus registros médicos poderão ser 

consultados pelo Comitê de Ética do Hospital do Câncer I / INCA e equipe de pesquisadores 

envolvidos. Seu nome não será revelado ainda que informações de seu registro médico sejam 

utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão independentemente dos 

resultados obtidos. 
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12- TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento deste projeto de pesquisa, e que 

necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição. Seu tratamento e acompanhamento 

médico independem de sua participação neste estudo. 

 

13- CUSTOS  

Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para o(a) Sr(ta) pela sua participação no 

estudo.  

 

14- BASES DA PARTICIPAÇÃO 

É importante que o(a) Sr(ta) saiba que a sua participação neste estudo é completamente 

voluntária e o(a) Sr(ta) pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer 

momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais têm direito. Se decidir interromper 

sua participação no estudo, a equipe assistente deve ser comunicada e a coleta de amostras para os 

exames relativos ao estudo será imediatamente interrompida. 

O médico responsável por sua internação pode interromper sua participação no estudo a 

qualquer momento, mesmo sem a sua autorização. 

  

15- GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

Nós estimulamos ao(à) Sr(ta) ou seus familiares a fazerem perguntas a qualquer momento 

do estudo. Neste caso, por favor, ligue para a Dra Rossana Corbo no telefone (21) 9628-2998. Se 

você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante do estudo clínico, também 

pode contar com uma terceira pessoa imparcial, a Coordenadora do Comitê de Ética do Instituto 

Nacional do Câncer Dra. Adriana Scheliga - Rua André Cavalcanti 37, telefone (21) 3233-1410. 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios e 

riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar neste 

estudo. 
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Entendo que poderei ser submetido a exames laboratorias e ECG adicionais aos 

necessários a meu tratamento e não receberei compensação monetária por minha participação 

neste estudo. 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

__________________________________         ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Paciente)                              dia      mês      ano 

 

_______________________________________________________ 

(Nome do Paciente – letra de forma ) 

 

__________________________________         ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Responsável)                         dia      mês      ano 

 

_______________________________________________________ 

(Nome do Responsável – letra de forma ) 

 

__________________________________           ____ / ____ / _____ 

(Assinatura de Testemunha, se necessário)          dia     mês     ano 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao 

paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

 

__________________________________________            ____ / ____ / ____ 

              (Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)        dia     mês    ano 
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ANEXO B - PLANEJAMENTO (CRONOGRAMA) PARA COLETA DE 

DADOS 

Quadro B.1 – Cronograma dos procedimentos para coleta de dados com tempo ideal, 

local, por fase 

Fase 

Tempo ideal 
após data de 
referência 
(h) 

Procedimento Local 

R -87,0 Mapa de atenuação (131I, # 111 MBq / 3 mCi) Sala de exames 
R -86,5 Contorno lateral Sala de exames 
R -86,0 Teste de uniformidade Sala de exames 
R -85,5 Teste de resolução Sala de exames 
R -85,0 Teste de sensibilidade (131I, # 13,5 kBq / 0,5 mCi) Sala de exames 
R 0,0 Dose (131I, # 111 MBq / 3 mCi) Sala de injeção 
R 0,0 Início monitoração taxa de dose Sala de exames 
R 0,0 Início coleta de urina Sanitário 
R 1,0 Monitoração taxa de dose (logo antes urinar) Sala de exames 
R 1,5 Monitoração taxa de dose (sempre após urinar) Sala de exames 
R 2,0 Coleta de sangue Sala de injeção 
R 4,0 Coleta de sangue Sala de injeção 
R 6,0 Coleta de sangue Sala de injeção 
R 8,0 PCI + Imagem lateral Sala de exames 
R 9,0 Teste de uniformidade Sala de exames 
R 24,0 Coleta de sangue Sala de injeção 
R 32,0 PCI + Imagem lateral Sala de exames 
R 33,0 Teste de uniformidade Sala de exames 
R 56,0 PCI + Imagem lateral Sala de exames 
R 57,0 Teste de uniformidade Sala de exames 
R 170,0 Fim monitoração de taxa de dose Casa 
R 170,0 Fim coleta de urina Casa 

T 0,0 Dose ablativa (131I, # 3,7 GBq / 100 mCi) Quarto p/ 
iodoterapia 

T 0,0 Início monitoração taxa de dose Quarto p/ 
iodoterapia 

T 0,0 Início coleta de urina Dosimetria 

T 1,0 Monitoração taxa de dose (logo antes urinar) Quarto p/ 
iodoterapia 

T 1,5 Monitoração taxa de dose (sempre após urinar) Quarto p/ 
iodoterapia 

T 2,0 Coleta de sangue Quarto p/ 
iodoterapia 

T 6,0 Coleta de sangue Quarto p/ 
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iodoterapia 

T 24,0 Coleta de sangue Quarto p/ 
iodoterapia 

T 32,0 PCI + Imagem lateral Sala de exames 
T 33,0 Teste de uniformidade Sala de exames 
T 53,0 PCI + Imagem lateral Sala de exames 
T 54,0 Teste de uniformidade Sala de exames 
T 76,0 Coleta de sangue Sala de injeção 
T 77,0 PCI + Imagem lateral Sala de exames 
T 78,0 Teste de uniformidade Sala de exames 
T 170,0 Fim monitoração de taxa de dose Casa 
T 170,0 Fim coleta de urina Casa 

Legenda: R- fase rastreamento; T- fase terapêutica 
  



! 111 

ANEXO C - FICHA INDIVIDUAL DE COLETA DE DADOS 

DADOS GERAIS 

Tabela C.1 – Dados referentes ao paciente 

Nome  
Identificação  
Matrícula INCA  
Data de nascimento  
Gênero  
Nome do responsável  
Telefone residencial  
Telefone celular  
Endereço  

Tabela C.2 – Informações específicas de cada fase 

Fase CQ Rastreamento Terapêutica 
Data início    
Data término    
Altura (cm)    
Massa corporal (kg)    

Tabela C.3 – Relação de equipamentos usados por tipo de medição 

Tipo de Monitoração Fabricante Modelo Nº série Proprietário 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Tabela C.4 – Parâmetros fixos de aquisição de imagem 

Matriz estática  
Matriz varredura  

Colimador  
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FASE DE RASTREAMENTO 

Tabela C.5 – Atividade administrada na fase de rastreamento 

Forma física: (    ) Líquida         (    ) Cápsula        Fator calibração:________ 

 Data Hora Atividade 
Total BG Líquida 

Antes da ingestão      
Após a ingestão      
Administrada 
(calculada*) 

   

Calibrada    

* Atividade líquida corrigida para o momento da administração multiplicada pelo fator 
de calibração 

 

Tabela C.6 – Taxas de doses externas na fase de rastreamento (detector a 2 m e na altura 

da cervical) 

Amostragem Taxa de dose ("Sv/h) 

Data Hora Local 
Detector:  

Leitura BG Leitura 
líquida 
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Tabela C.7 – Quantificação de imagem: parâmetros da gama câmara na fase de 

rastreamento 
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Tabela C.8 – Bioanálise de urina na fase de rastreamento 

Número 
da 

amostra 
Data Hora 

Garrafa Ampola 
Massa 

vazia (g) 
Massa 

cheia (g) 
Massa 

vazia (g) 
Massa 

cheia (g) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Tabela C.9 – Bioanálise de sangue na fase de rastreamento 

Número da 
amostra Data Hora 

Ampola 
Massa vazia (g) Massa cheia (g) 
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 TERAPÊUTICA 

Tabela C.10 – Atividade administrada na fase terapêutica 

Forma física: (    ) Líquida         (    ) Cápsula        Fator calibração:________ 

 Data Hora Atividade 
Total BG Líquida 

Antes da ingestão      
Após a ingestão      
Administrada 
(calculada*) 

   

Calibrada 
   

* Atividade líquida corrigida para o momento da administração multiplicada pelo fator 
de calibração 

 
Tabela C.11 – Taxas de doses externas na fase terapêutica (detector a 2 m e na altura da 

cervical) 

Amostragem Taxa de dose ("Sv/h) 

Data Hora Local 
Detector:  

Leitura BG Leitura 
líquida 
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Tabela C.12 – Quantificação de imagem: parâmetros da gama câmara na fase 

terapêutica 
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Tabela C.13 – Bioanálise de urina na fase terapêutica 

Número 
da 

amostra 
Data Hora 

Garrafa Ampola 
Massa 

vazia (g) 
Massa 

cheia (g) 
Massa 

vazia (g) 
Massa 

cheia (g) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Tabela C.14 – Bioanálise de sangue na fase terapêutica 

Número da 
amostra Data Hora 

Ampola 
Massa vazia (g) Massa cheia (g) 
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CONTROLE DE QUALIDADE 

Tabela C.15 – Testes de uniformidade intrínseca com 99mTc 

Data 

Detector 1 Detector 2 
Unif. integral (%) Unif. diferencial 

(%) 
Unif. integral (%) Unif. diferencial 

(%) 
FFOV CFOV FFOV CFOV FFOV CFOV FFOV CFOV 

         
         
         
         
         
         

Tabela C.16 – Datas de realização dos demais testes 

Testes Data Validade Data Validade Data Validade 
Resolução espacial 
e linearidade (Tc-99m) 

      

Resolução energética 
(Tc-99m) 

      

Uniformidade 
intrínseca com I-131 

      

Uniformidade do 
sistema (I-131) 

      

Sensibilidade (I-131) 
      

 
Tabela C.17 – Controle de qualidade e calibração do contador de poço com fonte de 

137Cs 

Data Hora Zero 
Setting 

Low 
Level 

Detection 

High 
Voltage 

BG 
(CPM) OK? 
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ANEXO D - CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DAS FONTES-PADRÕES 
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ANEXO E - RESULTADOS DE MONITORAÇÕES DE DOSES EXTERNAS 

Tabela E.1 – Taxas de doses externas ($Sv/h) do paciente UM na fase de rastreamento 

por método 

Tempo (h) Local Taxa de dose ("Sv/h) 
Método X (em pé, a 1 m, direção região cervical) 
0,12 Corredor hospital 7,00 
0,75 Corredor hospital 6,50 
2,35 Pátio da casa 5,50 
8,67 Sala gama câmara 2,50 
32,60 Sala gama câmara 0,81 
32,62 Sala gama câmara 0,82 
56,27 Sala gama câmara 0,28 
Método Y (em pé, a 2 m, direção região cervical) 
0,15 Corredor hospital 2,10 
0,78 Corredor hospital 1,30 
2,38 Pátio da casa 2,90 
8,58 Sala de exames 0,64 
32,58 Sala gama câmara 0,37 
56,23 Sala gama câmara 0,00 
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Tabela E.2 – Taxas de doses externas ($Sv/h) do paciente UM na fase terapêutica com 

equipamento Eberline sem blindagem por método 

Tempo (h) Taxa de dose* 
("Sv/h) 

Taxa de dose** 
("Sv/h) 

Método A 
2,3 144,7 138,6 
10,2 84,0 83,2 
25,1 29,8 30,7 
32,1 21,2 20,5 
72,9 4,8 4,5 
127,8 2,4 2,2 

Método B 
2,4 159,7 162,0 
9,7 69,0 76,9 
24,9 34,2 31,2 
32,3 19,2 21,2 
73,0 5,8 6,4 
127,7 2,5 2,6 

Método C 
2,4 57,7 56,5 
10,3 24,0 24,2 
25,1 9,7 8,3 
32,3 7,2 6,5 
73,1 1,8 1,4 
128,1 0,5 0,4 

Método D 
2,4 55,7 55,2 
9,8 24,0 24,1 
25,4 9,0 9,2 
32,5 7,5 6,9 
73,2 2,2 1,7 
127,9 0,8 0,5 

Legenda: (*) medida em taxa de dose; (**) medida integrada para 1 min 
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Tabela E.3 – Taxas de doses externas ($Sv/h) do paciente UM na fase terapêutica com 

equipamento Eberline com blindagem por método 

Tempo (h) Taxa de dose* ("Sv/h) Taxa de dose** ("Sv/h) 
Método A 

2,3 105,0 96,1 
10,2 69,0 66,5 
25,1 25,1 26,5 
32,1 18,0 16,8 
72,9 4,0 3,5 
127,8 1,6 2,0 

Método B 
2,4 130,0 131,5 
9,7 57,0 67,1 
24,9 30,5 27,0 
32,3 16,0 17,9 
73,0 4,8 5,6 
127,7 1,7 2,3 

Método C 
2,4 40,0 38,9 
10,3 16,0 17,6 
25,1 8,0 6,8 
32,3 6,0 5,1 
73,1 1,7 1,2 
128,1 0,3 0,3 

Método D 
2,4 42,0 40,4 
9,8 16,5 16,6 
25,4 7,5 7,7 
32,5 6,6 5,8 
73,2 1,7 1,4 
127,9 0,6 0,5 

Legenda: (*) medida em taxa de dose; (**) medida integrada para 1 min 
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Tabela E.4 – Taxas de doses externas ($Sv/h) do paciente UM na fase terapêutica com 

equipamento IdentiFINDER sem blindagem por método 

Tempo (h) Taxa de dose ("Sv/h) 
Método A 

2,5 122,9 
10,3 74,6 
25,1 30,8 
32,1 22,9 
72,9 5,4 
127,8 2,6 

Método B 
2,4 123,9 
9,7 63,6 
24,9 32,7 
32,3 22,6 
73,0 7,1 
127,7 2,3 

Método C 
2,4 54,9 
10,4 25,4 
25,1 10,1 
32,3 7,2 
73,1 2,0 
128,1 0,8 

Método D 
2,4 51,1 
9,8 24,6 
25,4 9,9 
32,5 7,5 
73,2 2,2 
127,9 0,8 
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Tabela E.5 – Taxas de doses externas ($Sv/h) do paciente UM na fase terapêutica com 

equipamento IdentiFINDER com blindagem por método 

Tempo (h) Taxa de dose ("Sv/h) 
Método A 

2,5 76,4 
10,3 52,0 
25,1 24,0 
32,1 16,6 
72,9 3,9 
127,8 2,1 

Método B 
2,4 90,0 
9,7 44,5 
24,9 26,3 
32,3 17,2 
73,0 5,6 
127,7 1,7 

Método C 
2,4 34,7 
10,4 16,6 
25,1 7,8 
32,3 5,4 
73,1 1,5 
128,1 0,6 

Método D 
2,4 34,1 
9,8 16,2 
25,4 7,3 
32,5 5,7 
73,2 1,6 
127,9 0,6 

 

Tabela E.6 – Taxas de doses externas ($Sv/h) do paciente DOIS na fase de rastreamento 

Tempo (h) Taxa de dose ("Sv/h) 
0,87 1,88 
4,83 1,31 
7,17 1,17 
12,17 0,88 
34,50 0,33 
57,13 0,12 
169,25 0,01 

Tabela E.7 – Taxas de doses externas ($Sv/h) do paciente DOIS na fase terapêutica 
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Tempo (h) Taxa de dose ("Sv/h) 
0,33 61,79 
1,70 51,47 
6,90 42,88 
7,83 39,79 
34,07 10,94 
45,63 6,70 
79,67 1,77 
177,00 0,31 

 
Tabela E.8 – Taxas de doses externas ($Sv/h) do paciente TRÊS na fase de 

rastreamento 

Tempo (h) Taxa de dose ("Sv/h) 
1,72 1,73 
6,23 1,14 
7,57 1,07 
8,30 0,99 
32,33 0,25 
54,98 0,07 
75,43 0,03 

 

Tabela E.9 – Taxas de doses externas ($Sv/h) do paciente TRÊS na fase terapêutica  

Tempo (h) Taxa de dose ("Sv/h) 
1,25 72,69 
1,42 72,69 
2,27 67,67 
3,30 60,56 
6,25 51,11 
8,20 43,69 
8,95 43,47 
29,02 17,03 
30,97 14,90 
34,35 12,76 
46,77 8,12 
50,67 7,82 
73,57 2,52 
94,05 0,88 
123,48 0,34 
147,20 0,18 
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Tabela E.10 – Taxas de doses externas ($Sv/h) do paciente QUATRO na fase de 

rastreamento 

Tempo (h) Taxa de dose ("Sv/h) 

0,95 1,81 
1,62 1,68 
2,23 1,60 
4,12 1,64 
4,45 1,45 
6,28 1,32 
10,03 0,97 
12,38 0,81 
25,50 0,40 
26,57 0,38 
34,08 0,25 
34,83 0,23 
49,53 0,12 
50,43 0,12 
57,33 0,090 
57,57 0,083 
73,05 0,065 
74,22 0,070 
97,03 0,044 
98,03 0,038 
121,03 0,011 
121,78 0,024 
144,95 0,016 
169,57 0,024 
169,65 0,024 
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Tabela E.11 – Taxas de doses externas ($Sv/h) do paciente QUATRO na fase 

terapêutica 

Tempo (h) Taxa de dose ("Sv/h) 

2,25 40,36 
3,95 32,16 
5,95 30,32 
25,28 13,00 
28,78 10,39 
43,82 5,86 
44,82 5,64 
46,77 4,99 
51,97 4,76 
69,42 1,94 
74,87 1,74 
93,87 1,11 
94,17 1,07 
117,87 0,64 
118,07 0,75 
142,28 0,51 
142,52 0,50 
166,07 0,36 
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ANEXO F - INVENTÁRIO DE VOLUMES DE URINA COLETADOS 

Tabela F.1 – Bioanálise de urina do paciente UM por fase: atividade da urina (kBq), 

volume (mL) coletado por amostra e atividade (kBq) no paciente no momento da coleta 

Tempo 
(h) 

Volume 
(mL) 

Atividade na urina 
(kBq) 

Atividade no paciente 
(kBq) 

Fase de rastreamento 
0,93 490 2194,7 78931,8 
3,68 127 6364,7 71788,3 
5,70 128 6454,9 64813,3 
7,68 68 3213,5 61138,0 
25,98 250 14113,5 43120,6 
32,07 127 4028,4 38156,7 
50,07 260 3452,8 32306,1 
53,10 125 470,7 31484,0 
55,30 150 228,8 31006,5 

TOTAL 1725 - - 
Fase terapêutica 

5,18 300 2289687,3 3161054,1 
7,10 250 562492,3 2576872,6 
8,87 240 466062,9 2094508,2 
11,57 125 514942,7 1559349,3 
19,30 135 481721,7 1034905,7 
24,73 125 306688,5 708214,3 
27,90 240 189445,0 510758,8 
30,15 260 96607,7 410039,5 
43,82 270 202692,0 187703,5 

TOTAL 1945 - - 
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Tabela F.2 – Bioanálise de urina do paciente DOIS por fase: atividade da urina (kBq), 

volume (mL) coletado por amostra e atividade (kBq) no corpo no momento da coleta 

Tempo 
(h) 

Volume 
(mL) Atividade na urina (kBq) Atividade no paciente 

(kBq) 

Fase de rastreamento 
2,08 27,4 3730,8 106870,0 
4,25 100 13214,9 92826,5 
5,95 130 7630,9 84630,5 
6,70 300 3335,8 81067,0 
7,82 340 4457,7 76284,8 
9,05 125 3596,6 72350,9 
10,23 160 3834,3 68209,7 
12,13 190 5679,2 62066,6 
24,35 260 13781,2 45620,5 
25,85 60 2827,4 42547,9 
30,52 200 6652,9 35187,7 
33,17 120 2050,6 32803,8 
39,33 33 692,6 31392,5 
48,98 280 3566,3 26756,6 
50,22 220 3388,1 23250,3 
52,70 130 1191,0 21852,8 
54,60 130 665,5 21038,6 
57,15 160 674,6 20172,1 

TOTAL 2965,4 - - 
Fase terapêutica 

0,38 80 16943,3 6031721,0 
1,25 200 317508,3 5695463,8 
2,25 250 344432,3 5330609,1 
4,35 160 681834,0 4608714,6 
6,72 180 727883,6 3841816,1 
7,63 80 230942,7 3598243,8 
9,13 100 270422,6 3308485,0 
10,23 78 163233,9 3132203,7 
13,05 110 329285,4 2771386,5 
19,83 300 657921,1 2046751,3 
21,72 59 106320,2 1926631,0 
24,05 100 154030,8 1756519,1 
26,88 153 171269,4 1567462,8 
28,42 100 96425,1 1462427,8 
31,22 125 110227,5 1337564,7 
33,05 108 272154,2 1056630,7 
35,33 139 91851,0 956148,5 
42,33 278 145131,9 787273,7 
51,87 193 116875,2 643894,4 
53,67 40 20363,7 619380,7 
56,17 60 29439,0 584404,4 
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59,72 77 30071,3 546928,0 
70,27 213 63883,0 462705,6 
77,45 173 33876,4 417042,3 

TOTAL 3356 - - 
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Tabela F.3 – Bioanálise de urina do paciente TRÊS por fase: atividade da urina (kBq), 

volume (mL) coletado por amostra e atividade (kBq) no corpo no momento da coleta 

Tempo 
(h) 

Volume 
(mL) 

Atividade da urina 
 (kBq) 

Atividade no paciente 
(kBq) 

Fase de rastreamento 
1,53 490,00 13941,7 104.782,5 
3,45 511,00 16508,0 87.555,5 
5,00 623,00 11850,6 75.218,7 
6,02 472,00 6064,3 68.880,2 
7,20 380,00 5850,9 62.737,1 
8,15 458,00 4202,3 58321,1 
9,02 402,00 3681,5 54458,3 
11,53 287,00 6923,1 47045,1 
13,23 204,00 3392,7 43366,1 
19,55 743,00 8511,6 33881,5 
22,22 566,00 3979,4 29579,1 
25,18 451,76 3968,8 25296,8 
30,63 322,23 5254,7 19551,6 
32,25 57,07 1266,4 18172,1 
34,08 280,83 1568,3 16484,5 
38,67 442,42 2815,7 13399,6 
50,50 195,66 2826,2 10015,8 
51,37 225,20 271,1 9713,5 
54,70 506,94 876,1 8721,7 
58,75 338,84 727,1 7868,7 
62,03 307,09 365,6 7410,8 
68,02 160,53 276,8 6976,4 
74,47 409,07 526,5 6290,1 
79,53 312,61 275,9 5900,8 
83,83 265,22 152,1 5658,2 
91,97 273,74 168,2 5327,1 
99,00 633,56 173,9 5020,3 

TOTAL 10318,77 - - 
Fase terapêutica 

1,33 415,66 189262,9 5191981,0 
2,03 214,95 313867,6 4865074,4 
3,05 418,21 403688,1 4443651,3 
4,25 321,61 406267,9 4018269,7 
6,07 217,20 316085,4 3676047,3 
7,08 348,68 237730,6 3424916,0 
8,08 228,31 190296,3 3222338,9 
8,72 323,17 161356,4 3053659,9 
11,45 207,71 176865,3 2846958,5 
19,68 289,33 504006,3 2259984,6 
24,33 96,53 252007,2 1970541,0 
25,25 189,15 86789,3 1877273,7 
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26,50 369,34 108042,7 1760820,6 
27,75 238,53 71730,4 1681201,5 
28,92 222,67 62258,9 1611911,6 
30,88 336,52 79486,2 1521077,9 
32,28 122,09 49565,5 1463882,1 
33,75 74,04 29501,1 1426688,8 
35,48 168,93 59771,6 1358061,6 
41,83 287,43 79925,5 1247508,9 
44,33 54,24 28458,4 1207897,5 
46,48 99,85 14851,6 1183753,0 
49,50 171,42 55479,5 1115515,1 
51,28 273,90 36270,8 1072121,1 
53,58 150,39 37138,7 1026161,0 
55,92 134,06 40573,1 977022,8 
58,42 308,09 37404,0 930884,0 
59,67 232,76 16296,7 910416,8 
69,92 389,34 58222,9 819282,1 
72,83 299,95 18872,0 791871,1 
75,47 215,00 14102,8 770313,0 
76,72 392,12 7175,2 759686,7 
78,28 375,78 8924,1 746499,3 
79,30 264,24 6017,8 737760,2 
82,93 386,07 12111,4 716082,4 
84,32 169,23 3653,3 708879,6 
85,17 271,98 2303,9 704414,6 
91,33 241,48 9872,0 679110,0 
93,92 348,08 5786,7 667050,5 
97,25 218,78 7159,0 651951,9 
100,68 235,71 3709,9 640250,7 
106,05 416,83 7193,6 620832,5 
108,12 255,31 1853,8 614386,9 
122,05 465,66 6416,3 577976,8 
129,00 302,56 2517,2 561208,6 
131,57 324,37 809,2 555248,9 
133,10 195,28 373,3 551825,7 
142,08 326,38 1194,7 533108,0 
145,53 310,48 490,4 526051,6 

TOTAL 12919,4 - - 
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Tabela F.4 – Bioanálise de urina do paciente QUATRO por fase: atividade da urina 

(kBq), volume (mL) coletado por amostra e atividade (kBq) no corpo no momento da 

coleta 

Tempo 
(h) 

Volume 
(mL) 

Atividade na urina 
(kBq) 

Atividade no paciente 
(kBq) 

Fase de rastreamento 
0,78 284,00 4207,5 110381,1 
1,38 345,98 5105,5 105038,0 
1,92 356,27 4309,2 100527,7 
2,65 366,54 4641,0 95622,3 
4,22 228,53 8311,4 86774,2 
6,75 258,47 13068,8 72919,4 
8,57 229,42 8143,5 64301,5 
9,03 226,58 1371,2 62822,6 
12,28 376,53 8746,4 53347,1 
13,53 35,51 1280,9 51827,2 
22,53 474,90 16559,8 33618,7 
24,67 250,17 2902,4 30459,7 
26,52 398,70 2046,7 28211,2 
27,98 278,77 1759,0 26304,0 
29,37 318,16 1345,3 24828,3 
31,78 329,48 1844,6 22769,1 
32,13 67,41 297,8 22442,7 
34,78 307,17 1784,0 20446,1 
37,33 360,44 1624,8 18634,8 
38,75 77,67 643,8 17896,4 
47,58 326,13 2976,1 14361,3 
50,35 254,82 714,9 13504,4 
52,38 340,00 528,1 12878,1 
55,22 235,29 495,9 12251,8 
56,48 144,74 195,5 12000,7 
57,42 58,47 123,3 11837,2 
59,83 233,29 288,0 11446,9 
62,83 184,84 325,7 10998,5 
71,88 649,92 738,8 9907,9 
74,18 107,01 129,1 9697,3 
75,58 176,68 89,9 9558,7 
77,87 192,76 123,9 9356,7 
80,02 178,18 86,3 9198,4 
82,72 195,36 108,6 9001,1 
84,43 122,10 55,4 8890,3 
86,78 170,39 72,2 8743,4 
94,32 634,24 150,2 8359,8 
95,47 133,54 19,5 8305,8 
97,97 86,00 43,0 8188,6 
102,25 158,70 61,9 8001,7 
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106,82 88,43 47,8 7823,7 
119,20 355,26 92,2 7391,1 
121,70 181,56 27,2 7297,8 
122,08 132,92 4,6 7283,1 
126,50 207,57 38,1 7130,3 
128,02 33,86 11,3 7080,3 
134,35 351,97 45,7 6875,4 
144,83 504,38 75,2 6546,1 
146,47 54,71 11,1 6496,7 
153,53 348,61 50,5 6283,3 
157,38 299,49 17,6 6179,4 
169,58 317,30 46,7 5867,7 

TOTAL 13029,22 - - 
Fase terapêutica 

3,38 348,93 798752,3 4265725,4 
5,48 327,23 487163,5 3746504,1 
6,73 117,18 253338,7 3476380,5 
6,83 19,55 20772,1 3454359,8 
8,15 306,62 206833,0 3231227,3 
11,03 424,14 347792,8 2850139,9 
18,30 393,83 659043,5 2117661,4 
18,67 15,13 21453,9 2093420,1 
20,93 227,41 159004,8 1917439,2 
22,83 559,67 100068,2 1804328,8 
24,48 249,01 117043,4 1676622,6 
27,10 524,66 42848,5 1618088,4 
28,48 64,66 41953,5 1568114,2 
30,38 320,16 58742,5 1498705,6 
34,83 362,41 91053,3 1383885,6 
41,88 281,93 106126,1 1243152,9 
44,52 81,45 30832,4 1200616,5 
46,62 515,01 31238,7 1160354,9 
49,48 113,80 27764,2 1120703,2 
51,90 226,51 21863,8 1089152,6 
54,38 250,70 16930,0 1062549,9 
55,73 174,31 9178,4 1048231,2 
57,72 354,71 14138,3 1026651,3 
59,88 306,18 12041,6 1006650,2 
68,38 385,99 35405,1 940973,1 
73,37 197,09 15888,0 908390,6 
74,77 77,26 3835,9 899997,8 
77,02 290,83 5295,7 887457,2 
79,52 126,14 5484,0 874039,1 
92,52 596,14 15350,2 818811,1 
94,12 27,93 1209,9 812908,6 
96,52 285,18 2852,5 803077,9 
99,28 34,00 682,9 794453,3 
102,98 207,40 2431,5 781532,5 
108,08 593,41 2616,0 764729,1 
115,85 372,63 3542,2 740146,4 
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117,95 402,71 1082,8 733501,2 
120,10 297,87 1201,2 726656,9 
121,37 15,43 178,5 723179,5 
127,22 192,72 1850,0 706291,0 
139,95 689,01 2965,7 671746,9 
142,48 41,82 323,7 665337,9 
146,57 213,81 935,1 654714,8 
153,90 400,01 684,3 637008,8 
165,88 682,80 1533,9 608635,8 

TOTAL 12695,37 - - 
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