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RESUMO 

Foi realizado um estudo prospectivo não randomizado e não cegado, em um hospital 

público da cidade do Rio de Janeiro, com dez pacientes (entre 29-59 anos) submetidos à 

tireoidectomia total, com diagnóstico histopatológico de carcinoma diferenciado 

(papilífero e folicular) de tireoide, sem tratamento prévio com radioiodo e que receberam 

tratamento ablativo com 131I-NaI. As meias-vidas efetivas, atividade acumulada e tempo 

de residência foram obtidas através do método de quantificação de vistas conjugadas de 

imagens cintilográficas planares de corpo inteiro adquiridas 24h, 96h e 240h após a 

administração da dose ablativa e comparadas com monitorações de doses externas 

realizadas durante a internação dos pacientes. As imagens foram adquiridas com Gama 

Câmara Millenium MG (GE) com correção de espalhamento através do método da janela 

tripla e processadas com o software Xeleris 2.0. Foram realizados SPECT da região do 

abdomen imediatamente após a aquisição planar. As imagens tomográficas de 24h foram 

processadas na estação Symbia 2.0 com método iterativo OSEM, com 8 subsets e 4 

iterações, e filtro Gaussiano (9,75) e para 96 h, 4 subsets e 4 iterações, e filtro Gaussiano 

(14,5). Todas as imagens foram processadas com correção de atenuação (Método de 

Chang) e correção para espalhamento através da técnica de janela de energia tripla 

(TEW). Para a determinação do fator de calibração foram feitas imagens com Simulador 

Cilindrico preenchido com água e a fonte cilindrica de 131I centralizada e fonte cilindrica 

de 131I periférica processadas com os parâmetros de reconstrução utilizados nas imagens 

de pacientes. Para o “threshold” de 30%, foram encontrados desvios de 23% e 17% para 

a fonte posicionada na periferia do simulador, com e sem a correção de atenuação, 

respectivamente. Para a fonte posicionada no centro do simulador, com e sem a correção 

de atenuação, os desvios foram de 15% e 6%, respectivamente. Para os métodos teórico 

e experimental de monitorações de dose externa, atividades acumuladas, meias-vidas 

efetivas e tempos de residência foram independentes para a metodologia utilizada. A 

meia-vida efetiva média obtida foi 12,9±0,9 (h) e coincide com os valores encontrados na 

literatura. A atividade acumulada, meia-vida efetiva e tempo de residência, obtidos com 

a quantificação planar de corpo inteiro foram estatisticamente superiores aos valores 

obtidos com monitorações de dose externa. Para órgãos, as diferenças entre os fatores de 

calibração sugerem a necessidade do uso de fatores específicos de acordo com a 

localização do órgão de interesse. 

 



iv 

 

ABSTRACT 

A non-randomized prospective study was performed in a public hospital in Rio de Janeiro 

with 10 patients (29-59 years-old), submitted to thyroid ablative theraphy.  The images 

were performed with a dual-head gamma camera detection system (GE Millennium). The 

whole-body effective half-life, accumulated activity and residence time were calculated 

with planar image conjugate-view quantification and compared to an external radiation 

monitoring. The whole-body scans were performed 24h, 96h and 240h after the 131I 

therapy dose administration. The planar images were processeced with attenuation 

correction, triple-energy windows for scatter correction and considering homogeneous 

organs uptake. The SPECT technique was performed directly after the whole-body scans 

over the upper abdomen, with 64 projections and 40 s exposure time per projection. The 

images about 24h were reconstructed with OSEM algorithm (8 subsets and 4 iterations) 

followed by Gaussian filtering with a cut-off of 9,75, and the images about 96h with 4 

subsets and 4 iterations, and followed by Gaussian filtering with a cut-off of 14,5, with 

Chang`s attenuation correction and triple-energy windows for scatter correction. Two 

different sensibility calibrations for the SPECT were performed, first with the water 

cylinder phantom with a centrally placed 131I source cylinder and another with the source 

placed in the periphery at the simulador. For threshold 30%, desviations about 23% and 

17% were found for source placed in the periphery, with and without attenuation 

correction, respectively. With the source placed centrally, the desviations were 15% e 

6%, respectively. The effective half-life, accumulated activity and residence time 

obtained with theorical and experimental external dose monitoring methods were similar. 

The effective half-life obtained (12,9±0,9 h) agrees with values found in literature. The 

parameters obtained with whole-body planar image quantification were statistically 

higher than the values obtained with external dose monitoring. The differences in 

sensibility calibrations suggest the need to use the specific calibration factor (peripheral 

or central) depending on the location of the organ of interest.  
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1. INTRODUÇÃO  

Mundialmente, observa-se a introdução de novos radiofármacos para terapias 

(KAM et al., 2012) (ZAKNUN et al., 2013). No Brasil, embora já se utilize diferentes 

radiofármacos, com a perspectiva do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) a partir de 

2016, é esperado o crescimento das terapias com 131I, 153Sm, 177Lu, além da introdução 

do 90Y (OBADIA,PERROTA, 2013). Para tanto, torna-se necessário desenvolver e 

disseminar estudos de dosimetria interna individualizada de pacientes para planejar a 

maior dose possível para tumores sem, contudo, acarretar sobre-exposição de órgãos 

sadios, principalmente os mais radiosensíveis (GUERRIERO et al., 2013); 

(SANDSTROM et al., 2013); (HINDORF et al., 2010). Recentemente, a Associação 

Européia de Medicina Nuclear (EANM) publicou guias específicos para dosimetria 

individualizada em terapias com 131I, (LUSTER et al., 2008), (LASSMANN et al., 2011) 

possibilitando melhores comparações entre parâmetros obtidos experimentalmente e 

uniformização dos protocolos propostos na rotina dos serviços de medicina nuclear. 

Os métodos de dosimetria interna mais usados são quantificação de imagens 

(SANDSTROM et al., 2010) e monitoração de dose externa (BIANCARDI, 2011).  O 

método de imagens é o único que permite determinar a atividade no órgão de interesse. 

O objetivo da quantificação absoluta de imagens planares é determinar a atividade em 

uma região de interesse, ROI (region of interest), do órgão com captação do radionuclídeo 

administrado (SIEGEL et al., 1999), enquanto que as imagens tomográficas por emissão 

de fótons (SPECT) possibilitam a visualização em três dimensões (3D) da distribuição da 

atividade em um volume de interesse (VOI) (kBq/cm3) (RITT et al., 2011). Torna-se 

necessário um sistema de calibração para a conversão das taxas de contagens registradas 

na região de interesse em atividade absoluta. Este fator de calibração (sensibilidade) 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 pelo decaimento físico (SIEGEL et al., 1999).  

O método de quantificação de imagens possui limitações inerentes, devido a 

fatores presentes durante a aquisição e processamento das imagens, como a resolução 

energética, baixa resolução espacial, espalhamento da radiação e a baixa estatística de 

contagem devido à atenuação (PEREIRA et al., 2010). A resolução espacial em imagens 

planares depende da resolução intrínseca do cristal cintilador de NaI(TI), das 

características do colimador e do espalhamento Compton. Na maioria das técnicas de 
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imagens aplicadas em medicina nuclear, os efeitos devidos à radiação espalhada são 

significativos. A presença de fótons espalhados, não originados da região de interesse, 

acarretam incertezas na quantificação (SIEGEL et al., 1999). Existem diferentes métodos 

para a correção do espalhamento. Entretanto, apenas alguns são aplicados durante a rotina 

clínica, devido à complexidade para a implementação de algumas técnicas. O método 

mais recomendado utiliza a técnica de múltiplas janelas de energia, devido à sua fácil 

aplicação (RITT et al., 2011).    

EARY et al. (1989) demonstraram que as incertezas da quantificação de imagens 

planares do método de vistas conjugadas são independentes da profundidade da fonte em 

estudo. Entretanto, a relação das incertezas com a localização periférica da fonte não foi 

estudada na ocasião, nem posteriormente. DELPON et al. (2003), em seu estudo de 

quantificação de imagens planares de pacientes, demonstraram que, aplicando-se apenas 

a correção de atenuação (utilizando imagem de transmissão), a atividade real presente no 

corpo inteiro pode ser superestimada em até 120%. Por outro lado, aplicando-se, em 

conjunto com a correção de atenuação, uma correção para espalhamento (pela técnica de 

janelas triplas (TEW)), esta atividade passa ser subestimada em 40% (DELPON et al., 

2003). Mais recentemente, PEREIRA et al. (2010) concluíram em um estudo com 

simuladores, que a presença da radiação de fundo nas imagens é uma das mais 

importantes fontes de incertezas para a dosimetria individualizada através da 

quantificação de imagens.  

A estimativa da distribuição real da atividade diretamente dependente de um fator 

de calibração do sistema é influenciada pelos mesmos fatores que afetam a quantificação 

de imagens. O estudo do impacto das correções aplicadas durante a calibração e a 

propagação das incertezas em dosimetria é inédito e importante para a dosimetria 

individualizada. Além da radioiodoterapia, é provável que seja aplicável em outras 

terapias quando for possível usar o método de quantificação de imagens.    
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1.1 OBJETIVO GERAL 

Validar métodos de calibração de câmara de cintilação visando à dosimetria 

individualizada de pacientes em radiodoterapia. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Comparar o método de quantificação de imagens cintilográficas planares com 

a técnica de monitoração de doses externas de pacientes para a obtenção da 

meia-vida efetiva, atividade acumulada e tempo de residência individualizada 

para pacientes submetidos a radioiodoterapia.  

b) Comparar métodos de posicionamento de fonte de referência em simulador 

para a quantificação da atividade em órgãos específicos com técnica SPECT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 GRANDEZAS DOSIMÉTRICAS  

Em dosimetria, a grandeza física básica é a dose absorvida D, definida como a 

razão entre a energia média E depositada em um órgão ou tecido T e massa m do referido 

órgão (ICRP, 2007) (Equação 2.1). A unidade de dose absorvida é joule por quilograma 

(J.kg-1) e o nome especial é Gray (Gy). 

                                           (Equação 2.1) 

 

De acordo com SIEGEL et al. (1999), a dose absorvida média em um tecido é 

descrita pela Equação 2.2 abaixo: 

 

                                (Equação 2.2) 

onde D (Gy) é a dose absorvida média em um órgão alvo k, Ã (Bq.s) é a atividade 

acumulada no órgão fonte h, e S(k ← h) (Gy.Bq-1.s-1) representa a dose absorvida média no 

órgão alvo por unidade de atividade acumulada no órgão fonte.  

A dose absorvida em órgãos pode ser descrita ainda em termos da dose absorvida 

por unidade de atividade administrada, A0 (Bq ou µCi), definido como tempo de 

residência τ (τ = Ã / A0 ), conforme a Equação 2.3 (SIEGEL et al., 1999).  

 

                                       (Equação 2.3) 

A dose absorvida é influenciada por dois fatores: 

 biocinéticos, dependentes do tempo, incorporados em  Ã e em τ  

 físicos, independentes do tempo, incorporados no fator S (SIEGEL et al., 1999) 

O fator S depende das propriedades de decaimento do radioisótopo, além de 

algumas caraterísticas das regiões fonte e alvo, como tamanho, posição e densidade 

(DIVOLI et al., 2009). O fator S é dado pela Equação 2.4: 

                               (Equação 2.4) 
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onde Ei expressa a energia emitida pela partícula para o tipo radiação i, e ni expressa o 

número de partículas por unidade de transição nuclear. Φ i(k←h) expressa a fração de 

energia absorvida pela região alvo, e mk a massa do alvo.  

Nos casos nos quais a região fonte e alvo são as mesmas o fator S é chamado de 

auto-dose e escrito S(h←h) (DIVOLI et al., 2009). 

A meia-vida efetiva pode ser obtida através da meia-vida biológica T1/2b e meia-

vida física T1/2f  (ICRP, 2007) , de acordo com a Equação 2.5. 

1

𝑇1 2𝑒𝑓⁄
=

1

𝑇1 2𝑏⁄
+

1

𝑇1 2𝑓⁄
                                (Equação 2.5) 

O intervalo de tempo necessário para que metade dos átomos radioativos de uma 

mesma amostra decaiam é denominado de meia-vida física, e pode ser expressado em 

função da constante de decaimento (λ) de acordo com a Equação 2.6 (ICRP, 2007). 

                                      (Equação 2.6) 

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 (ICRP, 2007).  

Atividade (A) de um radionuclideo é o número de transições nucleares por 

unidade de tempo. Atividade acumulada (Ã) em um órgão ou tecido fonte S é a soma de 

todas as transições nucleares ocorridas durante um intervalo de tempo. Esta depende da 

atividade administrada A0 e de características biocinéticas do radiofármaco no organismo, 

como o tempo de captação e retenção, dependentes, por sua vez, da meia-vida efetiva 

(T1/2ef) do radiofármaco em estudo (SIEGEL et al., 1999). 

A atividade acumulada em um órgão, ou região de interesse, pode ser determinada 

através da análise de uma série de medições frequentes da atividade na região de interesse 

após a administração do radiofármaco. Estas podem ser realizadas através da 

quantificação de imagens, monitoração de dose externa, bioanálise de sangue e urina 

(SIEGEL et al., 1999). 

Considerando as fases de captação e retenção, a atividade em função do tempo 

pode ser descrita como a soma de duas funções exponenciais (Equação 2.7) (SIEGEL et 

al., 1999)  
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                        (Equação 2.7) 

Onde Aj é a atividade no órgão e λj a constante de decaimento biológico do órgão. 

Assim, a soma de todas as transições nucleares é matematicamente equivalente à 

integral da curva no intervalo de tempo. Geralmente, adotam-se os limites de 0 ao infinito, 

conforme a Equação 2.8, onde Tj é a meia-vida efetiva do radionuclideo (SIEGEL et al., 

1999). 

           (Equação 2.8) 

Uma forma alternativa usada para determinação da atividade acumulada é o 

cálculo da área sob a curva original de Ah(t), o que pode ser feito com o uso de diferentes 

técnicas como o Modelo Trapezoidal (SIEGEL et al., 1999). Neste modelo, o intervalo 

total do tempo é dividido em sub-intervalos, formando áreas trapezoidais que são 

calculadas individualmente. Uma abordagem mais conservadora do método inclui, ainda, 

integrar a partir da última medida realizada ao infinito, considerando-se apenas o 

decaimento físico após a última medida (SIEGEL et al., 1999).  

2.2 TÉCNICAS DE MONITORAÇÃO DE DOSE EXTERNA 

A atividade presente no corpo inteiro pode ser estimada através de monitorações 

da taxa de exposição, posicionando-se um medidor a uma distância conhecida do 

paciente. Cuidados especiais, como distância fonte-detector e tempo de estabilização para 

a medição, devem ser tomados para a diminuição das flutuações estatísticas resultantes 

da radiação de fundo nas medidas (SIEGEL et al., 1999). 

Para o cálculo da atividade através das monitorações de exposição externa, 

geralmente assume-se a distribuição da atividade no paciente como uma fonte puntiforme 

não atenuada (SIEGEL et al., 2002). Neste modelo a taxa de exposição é estimada pela 

Equação 2.9 abaixo. 

                                   (Equação 2.9) 
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Onde г é a constante da taxa de exposição (C.kg-1.m2.MBq-1.h-1), A é a atividade 

(MBq) e d é a distância até a fonte (m). Considerando-se a dose equivalente em tecido 

humano igual à exposição, ou mais precisamente assumindo-se que a dose equivalente é 

igual à 0,955 do valor da exposição pode-se determinar a taxa de dose externa (DE 

CARVALHO et al., 2011).  Sabe-se que a constante da taxa de exposição é definida para 

uma fonte não atenuada, e considerando que não há espalhamento no ambiente no qual 

ocorre a medida.  

Entretanto, em muitos pacientes, a atividade é rapidamente distribuída pelo 

organismo, tornando o modelo de fonte puntiforme inadequado. Nestes casos, o modelo 

de fonte linear corresponde, com mais precisão, à distribuição da atividade para o cálculo 

de dose (SIEGEL et al., 2002). 

No modelo de fonte linear, a taxa de exposição é estimada pela Equação 2.10 

                       (Equação 2.10) 

onde A é a atividade distribuída na fonte (MBq), d é a distância (m) até a fonte, e a = l1 + 

l2 é a altura da fonte (m) (FIGURA 2.1) (DE CARVALHO et al., 2011). 

 

Figura 2.1: Esquema do modelo de fonte linear (DE CARVALHO et al., 2011). 

O uso de modelos teóricos simplifica o cálculo, entretanto, as medições 

experimentais são o melhor método para a obtenção da taxa de exposição devido à 

atividade residual em pacientes submetidos à Iodoterapia (WILLEGAIGNON et al., 

2007). O modelo experimental incorpora os efeitos da atenuação e espalhamento dos 

fótons, assim como a distribuição da atividade no pacientes. Desta maneira, sabendo-se a 
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atividade inicial incorporada (A0), mede-se a taxa de exposição (X0) a uma distância d do 

paciente e calcula-se a constante de taxa exposição externa (г) individualmente para cada 

paciente (WILLEGAIGNON et al., 2007). 

2.3  TÉCNICAS DE QUANTIFICAÇÃO DE IMAGENS CINTILOGRÁFICAS           

 2.3.1 Imagens Planares 

A quantificação de imagens planares tem sido o método mais utilizado nos últimos 

anos para a dosimetria interna individualizada (SANDSTROM et al., 2010). 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 (SIEGEL et al., 1999).  

Muitos fatores afetam a exatidão da quantificação de imagens planares, entre eles 

a resolução energética, baixa resolução espacial, espalhamento da radiação e a baixa 

estatística de contagem devida à atenuação, além de artefatos devido ao movimento do 

paciente durante a aquisição  (SIEGEL et al., 1999). Todos esses fatores distorcem a 

distribuição real da atividade do radionuclideo em estudo, tornando necessária a aplicação 

de fatores de correção durante o processamento, visando otimizar a distribuição estimada 

da atividade (RITT et al., 2011). 

A resolução espacial em imagens planares depende da resolução intrínseca do 

cristal cintilador de NaI(TI), das características do colimador e do espalhamento 

Compton. Os colimadores são essenciais para a definição da sensibilidade geométrica 

(fração de fótons emitidos que de fato atingem o cristal sem sofrer deslocamento). Para a 

quantificação de imagens planares, recomenda-se o uso de colimadores de buracos 

paralelos pois estes apresentam baixa distorção geométrica no caminho percorrido pelo 

fóton no percurso entre a fonte e o cristal cintilador (SIEGEL et al., 1999). 

 Utiliza-se a técnica de vistas conjugadas para a quantificação de imagens 

planares. Este método é baseado na aquisição de duas imagens planares opostas em 180°, 

uma anterior e outra posterior (A/P), combinadas com uma imagem de transmissão do 

paciente (mapa de atenuação), fatores de calibração do sistema, e fatores de correção para 

a radiação de fundo e o espalhamento sofrido pelo fótons (SIEGEL et al., 1999).  
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Equipamentos modernos para aquisição de imagens, como câmaras de cintilação 

com duas cabeças (dois detectores), possibilitam a aquisição das duas imagens opostas 

simultaneamente.  EARY et al. (1989) demonstraram que as incertezas da quantificação 

de imagens  com o método de vistas conjugadas são independentes da profundidade da 

fonte em estudo. 

O esquema da Figura 2.2 ilustra uma aquisição simultânea no sentido 

anteroposterior (A/P) de um paciente de espessura t e coeficiente de atenuação μ. 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 

(BIANCARDI, 2011). 

 

 

Figura 2.2:  Vista do corte transversal do paciente (elipse) entre os dois detectores da gama 

câmara para a aquisição de imagens anterior e posterior (BIANCARDI, 2011) 

É necessário um sistema de calibração para a conversão da taxa de contagem 

quantificada na região de interesse em atividade absoluta. Este fator de calibração 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 et al., 1999). 

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

bem definida, circundada por radiação de fundo não desprezível (Figura 2.3), a atividade 

Aj da fonte é dada pelas Equações (2.11), (2.12) e (2.13): 

 

                                  (Equação 2.11) 

                                 (Equação 2.12) 
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𝐹 = √{[1 − (𝐼𝐴𝐷𝐽 𝐼𝐴⁄ )(1 − 𝑡𝑗 𝑡⁄ )][1 − (𝐼𝐴𝐷𝐽 𝐼𝑃⁄ )(1 − 𝑡𝑗 𝑡⁄ )]}     (Equação 2.13) 

 

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 (Figura 2.3); 

C: fator de calibração do sistema; 

F: fator de correção da subtração de radiação de fundo; 

μj: coeficiente de atenuação do órgão-fonte; 

tj: espessura do órgão-fonte no sentido A/P (Figura 2.3); 

IADJ: intensidade da região adjacente à ROI referente à fonte corrigida 

proporcionalmente para a mesma área. 

 

Figura 2.3: Método da fonte única circundada por radiação de fundo. (a) Ilustração esquemática, 

(b) representação no corpo do paciente (SIEGEL et al., 1999)  

A expressão 𝑒−𝜇𝑗 𝑡 representa o fator de transmissão ao longo da espessura t do 

paciente e pode ser determinada diretamente medindo-se a relação I/I0, onde I é a 

intensidade de contagens 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 et al., 1999). 

Na maioria das técnicas de imagens aplicadas em medicina nuclear, os efeitos 

devido à radiação espalhada são significativos. A presença de fótons espalhados, não 
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originados da região de interesse, acarretam mais incertezas na quantificação (SIEGEL et 

al., 1999). Existem diferentes métodos para a correção do espalhamento, entretanto 

apenas alguns são aplicados durante a rotina clínica, devido à complexidade para a 

implementação de algumas técnicas. Desta forma, recomenda-se o uso da técnica de 

múltiplas janelas de energia (RITT et al., 2011).    

Basicamente, a técnica de janelas múltiplas consiste na inserção de janelas de 

energia abaixo e/ou acima da janela de energia do fotopico do radionuclideo usado. Na 

técnica da janela de energia tripla (TEW), a correção é obtida pela Equação 2.14 (SIEGEL 

et al., 1999) 

CT = CPP – CLS – CUS                       (Equação 2.14) 

 

Onde: 

CT: contagens do fotopico corrigidas; 

CPP: contagem total do fotopico (Figura 2.4); 

CLS: contagens da janela de energia abaixo do fotopico (Figura 2.4); 

CUS: contagens da janela de energia acima do fotopico (Figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4: Esquema de um espectro de energia para a aquisição de imagem corrigida pela 

técnica de janela de energia tripla (TEW) (SIEGEL et al., 1999) 

 

2.3.2 Imagens SPECT 

Imagens tomográficas por emissão de fótons únicos (SPECT) possibilitam a 

visualização em  três dimensões (3D) da distribuição da atividade pelo corpo humano, 

permitindo assim a quantificação absoluta da atividade em um volume de interesse (VOI) 

(kBq/cm3) (RITT et al., 2011). Durante as aquisições tomográficas, o detector armazena 

projeções de um volume de radioatividade contido em torno do objeto. Tais projeções são 
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armazenadas para cada ângulo, devido ao movimento de rotação do detector em torno do 

objeto, e são compostas pela soma das contagens da radioatividade do volume ao longo 

de linhas perpendiculares ao detector.  

Existem dois diferentes tipos de métodos aplicados para a reconstrução de 

imagens tomográficas: Não-iterativos (ex: Retroprojeção Filtrada, FBP) e Iterativos. 

Mesmo com a maior demanda computacional, os métodos iterativos de reconstrução são 

mais adequados para a quantificação, devido à possibilidade da implementação de 

correções, resultando em uma modelagem mais realística (RITT et al., 2011).  

Assim como as imagens planares, as imagens SPECTs são degradadas devido a 

efeitos como espalhamento e atenuação dos fótons. A probabilidade da detecção de um 

fóton emitido depende do conhecimento prévio do lugar onde ocorreu o decaimento e do 

coeficiente de atenuação linear do objeto (RITT et al., 2011).  

Para a correção da atenuação, deve-se conhecer a distribuição espacial dos 

coeficientes de atenuação (mapa de atenuação) do objeto examinado, para a energia do 

radionuclideo usado. O método proposto por CHANG (1978) é, ainda hoje, o mais 

utilizado, estando disponível na maioria dos sistemas de processamento de imagens  

(RITT et al., 2011). O método consiste na correção voxel por voxel, da imagem 

reconstruída por um valor único de coeficiente de atenuação. O método é preciso apenas 

para regiões com atenuação uniforme, e por isso é aplicado apenas para regiões do corpo 

consideradas homogêneas como cérebro e abdômen. Desta forma, o coeficiente de 

atenuação utilizado geralmente é o da água, para a faixa de energia do radionuclídeo 

usado (RITT et al., 2011).  

O mapa de atenuação em regiões não homogêneas pode ser conhecido através da 

extrapolação de uma imagem de transmissão, realizada com raio-x de baixa energia 

(~70keV), para a faixa de energia do gama requerido. O método exige ainda a fusão desta 

imagem com o SPECT (PARSAI et al., 1997). O desenvolvimento de equipamentos 

híbridos SPECT/CT possibilitou a melhora da relação custo x benefício do método, uma 

vez que um único equipamento é capaz de realizar a CT e a SPECT do paciente (RITT et 

al., 2011).  

A correção de espalhamento por múltiplas janelas de energia é a técnica 

recomendada na literatura para imagens SPECT (RITT et al., 2011). As imagens em todas 

as janelas são adquiridas simultaneamente e a quantidade de radiação espalhada estimada 
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com as janelas adicionais ao fotopico é subtraída em cada projeção ou incorporada na 

reconstrução iterativa (RITT et al., 2011).  

Assim como para as imagens planares, para a conversão da taxa de contagem 

quantificada no VOI em atividade referência, é necessário um sistema de calibração. 

RITT et al. (2011) descreveram em seu trabalho sobre quantificação absoluta em SPECT, 

um sistema de calibração baseado na aquisição tomográfica de um simulador cilíndrico, 

preenchido com uma concentração de atividade (Bq/ml) conhecida. Nesse sistema o fator 

de calibração Svol é dado pelo Equação 2.15 

           (Equação 2.15) 

onde Vvoi (ml) é o volume de interesse definido na imagem reconstruída, T0 é o tempo de 

início da imagem, Tacq o tempo de duração da aquisição da imagem, T1/2 é a meia-vida 

física do radionuclideo usado, Tcal é a hora exata da calibração da atividade usada no 

simulador e R (cps) é a taxa de contagem no VOI. 

SANDSTROM et al. (2010) usaram um sistema de calibração baseado na 

aquisição tomográfica de um simulador cilíndrico, preenchido com água, e uma fonte 

esférica centralizada de 177Lu (100ml, 1.0GBq). Foram adquiridas imagens semanalmente 

até a fonte atingir 20MBq. O fator de calibração foi obtido através da análise gráfica da 

curva das contagens quantificadas no VOI em função da atividade total da fonte (Equação 

2.16).  

                              (Equação 2.16) 

onde Ax (MBq) é a concentração de atividade na fonte multiplicada pelo volume do VOI, 

kx (cts/MBq) é o fator de calibração, M são as contagens obtidas no VOI e B são as 

contagens de radiação de fundo. As contagens de radiação de fundo podem ser obtidas 

delimitando-se um volume em uma região adjascente ao VOI. 
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2.3.3  Delimitação da região ou volume de interesse 

Para a delimitação da região ou volume de interesse, visando minimizar o erro 

sistemático do operador, recomenda-se o uso de técnicas de segmentação de imagens. A 

segmentação automática baseia-se nas características de descontinuidade e similaridade 

entre os tons de cinza de uma imagem. O método de descontinuidade considera a mudança 

abrupta dos valores de cinza. Por sua vez, o método de similaridade baseia-se na 

agregação de pixels em função da sua semelhança com a vizinhança 

(OLABARRIAGA,SMEULDERS, 2001). 

A limiarização, ou “threshold”, é a abordagem do método de descontinuidade 

mais utilizada em segmentação de imagens. O princípio da limiarização consiste em 

separar as regiões de uma imagem em duas classes: o fundo e o objeto. Matematicamente, 

a limiarização pode ser definida de acordo com a função dada pelas Equações 2.17 

(SHARMA,AGGARWAL, 2010).  

                        (Equação 2.17) 

onde f(x,y) é uma imagem de entrada, T é o valor do limiar e g(x, y) é a imagem de saída. 

Em geral, o método de limiarização considera as propriedades estatísticas da 

imagem como a probabilidade da ocorrência de pixels em cada classe da imagem, a média 

dos tons de cinza no objeto e no fundo, o desvio padrão entre os níveis de cinza e a 

entropia entre as classes. Um bom limiar pode ser definido para imagens com picos de 

histogramas altos, estreitos, simétricos e bem separados (SHARMA, AGGARWAL, 

2010). 

2.4 DOENÇAS DA TIREOIDE E RADIOIODOTERAPIA 

A glândula tireoide situa-se profundamente aos músculos esternotireoideo e 

esterno-hióide, na parte anterior do pescoço, no nível das vértebras C5-T1. É formada, 

principalmente, pelos lobos direito e esquerdo, conectados por um istmo relativamente 

estreito, situados em posição anterolateral em relação à laringe e à traqueia, conforme 

mostrado na figura 2.5 (DALLEY et al., 2011).  
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Figura 2.5: Esquema da glândula tireoide e sua localização no corpo humano                  

(DALLEY et al., 2011)  

 

A glândula tireoide é a maior glândula endócrina do corpo. Produz hormônio 

tireoidiano (T3 e T4), que controla a velocidade do metabolismo, e calcitonina, um 

hormônio que controla o metabolismo do cálcio. A glândula tireoide influencia todas as 

áreas do corpo, com exceção dela própria, do baço, testículos e útero. 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 (DALLEY et al., 2011). 

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. Para isso, são extraídas da 

circulação grandes quantidades de iodo, através de um processo conhecido como 

“sequestro 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, ligando-se diretamente 

ao aminoácido tirosina, um componente essencial da molécula de tireoglobulina e, 

consequentemente, dos hormônios tireoidianos. O iodo na forma oxidada (iodo nascente) 

é, então, incorporado à molécula de tireoglobulina no interior do folículo tireoidiano, em 

um processo chamado“organificação” do iodo, convertendo a tireoglobulina em tiroxina 

(T4) e, em menores quantidades, em triiodotironina (T3) (FOGELMAN et al., 1994). 

A secreção dos hormônios tireoidianos é controlada por fatores tróficos secretados 

tanto pelo hipotálamo quanto pela adeno-hipófise. A redução dos níveis de T3 e T4 

estimula a liberação do hormônio de liberação do tireotrofina (TRH) pelo hipotálamo e 

do hormônio tireo-estimulante (TSH) pela adeno-hipófise, causando um aumento nos 
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níveis de T3 e T4. O TSH se liga ao receptor de TSH no epitélio folicular da tireoide, o 

que causa a ativação das proteínas G e síntese e liberação dos hormônios T3 e T4 (ABBAS 

et al., 2005). 

A dosagem dos níveis de TSH no sangue permite inferir a estimulação da tireoide 

e a dosagem de hormônio tireoidiano permite inferir a resposta da tireoide 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 tireoide, ou de células derivadas de um tecido tireoidiano (por exemplo o tumor 

diferenciado da tireoide. O nódulo solitário da tireoide é um inchaço nítido e palpável em 

uma glândula aparentemente normal. Nódulos solitários são aproximadamente quatro 

vezes mais comuns em mulheres do que em homens. A incidência de nódulos tireoidianos 

aumenta no decorrer da vida (ABBAS et al., 2005). 

Do ponto de vista clínico, a possibilidade de doenças neoplásicas é a principal 

preocupação em pacientes que apresentam nódulos tireoidianos. A associação entre o 

câncer da tireoide e história de doença benigna da tireoide tem sido observada na maioria 

dos estudos. A grande maioria dos nódulos solitários são localizados, não neoplásicos, ou 

são tumores benignos, como os adenomas foliculares. De fato, os tumores benignos são 

mais frequentes que os carcinomas da tireoide, em uma proporção de aproximadamente 

10:1 (ABBAS et al., 2005) 

A maioria dos carcinomas da tireoide é derivada do epitélio folicular. Os 

principais tipos de carcinoma da tireoide são: carcinoma papílifero (75% a 85% dos 

casos), carcinoma folicular (10% a 20% dos casos), carcinoma medular (5% dos casos) e 

carcinoma anaplásico (< 5% dos casos) (ABBAS et al., 2005) 

O câncer da tireoide é considerado raro na maioria da população mundial, 

representando entre 2% e 5% em mulheres e menos de 2% em homens. A tabela 2.1 

mostra o número estimado de novos casos de câncer para o Brasil, em 2014 e 2015. Para 

mulheres estimam-se 8.050 novos casos de câncer da tireoide, com um risco de 8 casos a 

cada 100 mil mulheres brasileiras (INCA, 2014). 
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Tabela 2.1: Distribuição estimada de incidência de câncer em mulheres para 2014 no Brasil, exceto   

pele não-melanoma (INCA, 2014) 

 

Como a incidência do câncer de tireóide é cerca de duas a três vezes maior em 

mulheres do que em homens, alguns estudos sugerem que fatores hormonais poderiam 

explicar esse excesso. A síntese de hormônios da tireoide necessita da presença de iodo. 

A deficiência crônica e o excesso nutricional de iodo no organismo, levam à hiperplasia 

e à hipertrofia dos elementos foliculares. Esse fenômeno pode estar associado a um maior 

risco de desenvolvimento do câncer da tireoide  (INCA, 2014). 

Na maioria dos países, a incidência vêm mostrando um padrão de crescimento 

lento, porém contínuo (cerca de 1% ao ano) durante as últimas décadas. Por outro lado, 

as taxas de mortalidade apresentam queda continuada na maioria das populações, 

provavelmente em virtude da melhoria do tratamento (INCA, 2014). 

Os carcinomas papilíferos e foliculares são chamados carcinomas diferenciados 

da tireoide (CDT), pois suas células se assemelham às do tecido tireoidiano normal e 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 et al., 

2006) 
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O 131I tem sido utilizado no diagnóstico e terapia em Medicina Nuclear há mais 

de 50 anos. O 131I emite partículas beta com energia média de 606,3 keV (89,4 %) e 

radiação gama com energia de 364,5 keV (81,2%) e tem meia-vida de 8,021 dias (BÉ et 

al., 2004). 

O tratamento dos CDTs é normalmente cirúrgico (tireodeoctomia total) seguido 

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

residuais (dose ablativa) (COOPER et al., 2006). Através de uma cintilografia da tireoide 

é possível identificar tecidos remanescentes no leito cirúrgico. 

Em geral, preconiza-se a utilização da maior dose possível (dose terapêutica 

ótima) para a destruir tumores sem, contudo, acarretar efeitos colaterais (risco 

radiológico), representados por doses absorvidas em órgãos sadios radiosensíveis 

próximos ao tumor (COOPER et al., 2006).  

A eficiência da radioiodoterapia depende do tamanho das massas de tireoide 

remanescentes, atividade acumulada, meia-vida efetiva e biodistribuição do 131I 

(COOPER et al., 2006). Para a análise da eficácia do tratamento e a detecção de 

metástases, realiza-se uma pesquisa de corpo inteiro (PCI) pós-terapia com o 131I 

remanescente (LUSTER et al., 2008). O melhor momento para a realização dessa imagem 

ainda não é definido. KHFAN et al. (1994) demonstraram, com um estudo realizado com 

18 pacientes, maior detecção de lesões em tecidos com imagem realizada 7 dias após a 

administração de doses ablativas de 3,7 a 5,6 GBq (100 – 150 mCi) de 131I do que em 

imagem realizada após 2 dias, devido à maior distinção entre lesões e a radiação de fundo 

no corpo de pacientes. HUNG et al. (2009) ressaltaram, com um estudo realizado com 

239 pacientes, que PCIs realizadas com até uma semana pós terapia são necessárias e 

importantes para a detecção de metástases em pacientes com CDT, sendo essas mais 

precisas que PCIs realizadas mais tardiamente, no caso, 10 dias pós-terapia.   

 

2.5 NOVO PROTOCOLO BRASILEIRO PARA RADIOIODOTERAPIA DE 

CDT 

Em janeiro de 2014, foi publicado o “PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES 

TERAPÊUTICAS CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIREOIDE” pelo Ministério 

da Saúde (MS, 2014). Esse protocolo justifica que, no Brasil, a atividade a ser 

administrada de radioiodo em pacientes com CDT varia de acordo com o objetivo do 
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tratamento. Apesar de tendências no passado de se prescrever atividades mais elevadas 

para radioablação, estudos recentes mostram que atividades em torno de 1.110 MBq (30 

mCi), com indução de hipotireoidismo, são capazes de promover ablação de tecido 

remanescente de maneira equivalente ao observado com atividades de 3.700 MBq (100 

mCi). Dessa forma, os pacientes considerados de baixo ou intermediário risco (tumor 

restrito à glândula tireoidiana ou com mínima invasão capsular, de tamanho inferior a 4 

cm, com presença ou não de metástases linfáticas apenas em compartimento central) e 

quando não há suspeita de doença residual microscópica, e que poderiam se beneficiar do 

tratamento com radioiodo, devem receber atividades entre 1.110 e 3.700 MBq (30 e 100 

mCi). Nos casos de pacientes também de baixo ou intermediário risco, em que há suspeita 

de doença microscópica residual, ou em que fatores de possível pior prognóstico se 

mostrem presentes (como, por exemplo, presença de variantes histológicas de maior 

agressividade), recomenda-se, nesse Protocolo, o emprego de ablação com atividade 

mínima de 3.700 MBq (100 mCi). Nos casos de doença residual macroscópica evidente 

ou de metástases à distância, o tratamento com radioiodo se relaciona de maneira 

significativa com benefício na morbi-mortalidade. Apesar de não haver consenso sobre a 

melhor atividade a ser administrada nesses casos, valores não inferiores a 7.4 MBq (200 

mCi), mas não ultrapassando valores radiotóxicos para a medula óssea, devem ser 

empregados.  

Os pacientes cuja administração de levotiroxina foi suspensa para a elevação de 

TSH devem ter este medicamento reintroduzido por ocasião da alta hospitalar. Após 

terem recebido o tratamento com radioiodo, independentemente da atividade da dose 

administrada, da classificação de risco, da presença ou não de doença residual ou 

metástase(s) conhecida(s), todos os pacientes devem ser avaliados por meio de PCI, 

realizada 7 a 10 dias após terem recebido o radiofármaco. A realização de PCI após dose 

terapêutica é capaz de evidenciar foco(s) de doença metastática desconhecido(s) 

previamente, alterando a conduta terapêutica futura.  

Posteriormente à terapia ablativa, os pacientes devem ser orientados a manter o 

uso contínuo de levotiroxina, com o objetivo de manter níveis de TSH adequados para a 

prevenção de recidiva e controle de doença residual. Os níveis de TSH a serem atingidos 

variam de acordo com o objetivo de supressão hormonal e devem ser individualizados 

conforme o balanço entre o potencial de risco de desfechos desfavoráveis relacionados à 

neoplasia e efeitos adversos de supressão do TSH. 
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O protocolo do MS proposto não descreve diretrizes para a elaboração da 

dosimetria dos pacientes, assim como metodologias para a otimização das atividades 

administradas. Desta maneira, a presente dissertação contribui para a discussão de 

questões, como estas citadas, ainda em aberto.  
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3. PACIENTES, MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

Foi realizado estudo clínico prospectivo, não-randomizado, e não cegado, 

aprovado pelo  Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Federal dos Servidores 

do Estado do Rio de Janeiro (HFSE) (ANEXO A). Todos os pacientes assinaram o o 

Termo de Concentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO B).  

3.2 PACIENTES 

3.2.1 Critérios de Inclusão 

Foram selecionados 12 pacientes, matriculados no HFSE, pelo médico 

endocrinologista responsável (Dr. Nilson Duarte Corrêa), submetidos a tireoidectomia 

total, com diagnóstico histopatológico de carcinoma diferenciado (papilífero e folicular) 

de tireoide, sem tratamento prévio com radioiodo, e encaminhados para tratamento 

ablativo com iodo radioativo.  

3.2.2 Critérios de exclusão 

 Pacientes com diagnóstico histológico diferente ao CDT, pacientes 

portadores de quaisquer outras neoplasias (exceto a doença primária).  

 Pacientes já submetidos a tratamento oncológico ou com radioiodo prévio. 

 Pacientes grávidas, portadores de doenças cardiovasculares graves, 

doenças mentais e em situação de substancial diminuição em suas 

capacidades de consentimento, ou de consentimento de ser responsável.  

     3.2.3 Registro do paciente 

Os pacientes inseridos no estudo receberam código de acordo com a ordem de 

execução do procedimento terapêutico para registro nas fichas individuais de coleta de 

dados (ANEXO C).  

    3.2.4 Monitoramento e cuidados durante a terapia 

Os pacientes foram internados em quarto especialmente usado para tratamento 

com 131I e avaliados pelo médico responsável (Dr. Nilson Duarte Corrêa).  

Foi oferecido suco de limão aos pacientes com o intuito de diminuir a captação do 
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131I nas glândulas salivares e medicações anti-eméticas e anti-ácidas foram prescritas com 

o intuito de reduzir os efeitos do 131I no sistema digestório. Todos os pacientes foram 

orientados a ingerir de 2 a 3 litros de água (suco)/dia com o intuito de estimular a micção 

e reduzir a radiação na bexiga e gônadas.   

3.3 EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 

I. Gama Câmara Millenium MG (GE): sistema de imagem de propósito geral capaz 

de realizar imagens em Medicina Nuclear nas modalidades estática, dinâmica, de 

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

sistema possui dois detectores de NaI(TI) 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. Sistema de propriedade do 

HFSE. 

II. Detector Geiger-Muller (GM) – MRA, modelo MR 7028, de propriedade do 

HFSE. 

III. Medidor de atividade CAPINTEC/CRC-15R: Equipamento portátil de 

propriedade do HFSE. 

IV. Simulador de acrílico (“flood” simulador) para correção de atenuação e anteparo 

para projeção lateral confeccionados no IRD: “flood” completamente vedado 

contra vazamentos, com dimensões externas de 58,00 x 45,7 x 2,3 cm e dimensões 

internas de 41,1 x 53,4 x 1,3 cm. A capacidade em volume é de aproximadamente 

2853,2 cm3  (Figura 3.1). 
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Figura 3.1: Simulador (“flood” simulador) e anteparo (BIANCARDI, 2011) 

V. Simulador físico para calibração tomográfica confeccionado no IRD (Figura 3.2): 

Cilindro de acrílico contendo doze pequenos cilindros, também de acrílico, 

acoplados ao lado interno de sua tampa (KREMPSER, 2010).  

                 

Figura 3.2: (A) Simulador cilíndrico de acrílico para calibração tomográfica. (B) Fonte cilidrica 

(KREMPSER, 2010) 

  O corpo do simulador apresenta as seguintes características (KREMPSER, 2010): 

a. Diâmetro externo: 220 mm; 

b. Diâmetro interno: 210 mm; 

c. Comprimento: 220 mm; 

d. Diâmetro da tampa com flange: 240 mm; 

e. Espessura da tampa: 12 mm. 

 Os cilindros apresentam as seguintes características: 

a. Comprimento: 64 mm; 
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b. Espessura de parede: 2 mm; 

c. Diâmetros internos: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 e 30 mm. 

VI. Symbia 2.0: Estação de processamento de imagens. Propriedade do Serviço de 

Medicina Nuclear do Hospital de Clínicas de Campinas (SMN-HC/UNICAMP)  

VII. GraphPad Prism 6.0:  Software de análises estatísticas e gráficas 

VIII. Material de consumo de propriedade do HFSE: Seringas descartáveis de 3 e 5 mL, 

Agulhas descartáveis 1,2 x 40 mm, luvas de procedimento.  

3.4 MÉTODOS DE DOSIMETRIA 

3.4.1 Monitoração de dose externa 

As monitorações de dose externa foram realizadas no corredor externo ao lado do 

quarto terapêutico (Figura 3.3), com o paciente sentado em uma cadeira com o detector 

Geiger-Muller (modelo MR 7028) posicionado a 2m de distância do paciente e a 1m do 

chão (Figura 3.4). As medições foram realizadas no modo de taxa de dose (µSv/h).  

A primeira medição de cada paciente foi realizada após a administração da dose 

ablativa de 131I e imediatamente antes da primeira micção, supondo que, até esse 

momento, só ocorreu decaimento físico do radionuclídeo e o material radioativo atingiu 

sua distribuição  (WILLEGAIGNON et al., 2007). 

 Para cada monitoração, foram realizadas três medições da dose externa e três 

medições da radiação de fundo (BG). Cada medida de dose externa foi subtraída de sua 

respectiva radiação de fundo, para obter-se a média das três medidas.    

 

Figura 3.3: Planta do quarto terapêutico do HFSE: (A) cadeira para monitorações do paciente, (B) 

cama, (C) banheiro privativo e P1 localização do detector GM a 2m do paciente 



38 

 

 

 

Figura 3.4: Diagrama da posição do medidor de taxa de dose em relação ao paciente 

(BIANCARDI, 2010) 

Para a estimativa da atividade residual no corpo inteiro do paciente, foram usados 

dois métodos:  

I. Método Experimental. A constante da taxa de dose foi determinada através da 

atividade inicial A0 (atividade administrada corrigida pelo decaimento físico para 

o instante da medição), e da medida de dose externa adquirida na primeira 

medição (𝐷0̇). Simplificadamente, a atividade para cada instante A(t) pode ser 

calculada de acordo com a Equação 3.1 (WILLEGAIGNON et al., 2007). 

                          (Equação 3.1) 

II. Método Teórico. A distribuição da atividade no paciente é considerada como 

puntiforme não atenuada e livre de espalhamento, de acordo com a Equação 2.9 

exposta nos fundamentos teóricos. O valor para a constante de taxa de dose 

externa para o 131I é 0,059 mSv.m2/GBq.h (AL-HAJ et al., 2007). 

3.4.2 Método de quantificação de imagens cintilográficas 

Antes da administração da dose ablativa, foram adquiridos os mapas de atenuação 

dos pacientes. Após a dose ablativa, foram realizadas imagens planares e tomográficas 

(Tabela 3.1).  
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Tabela 3.1: Sequência de aquisições de imagens antes e após administração da dose ablativa 

Imagens Pré-dose 
Pós-dose 

1° 2° 3° 

Mapa de atenuação X       

Planar (PCI)   X X X 

Lateral   X     

SPECT   X X   

 

3.4.2.1 Aquisição, calibração e quantificação de imagens planares 

As imagens planares de corpo inteiro (pesquisas de corpo inteiro), com projeções 

anterior, posterior e lateral, foram adquiridas aproximadamente 24h, 96h e 240h após a 

administração da dose ablativa, visando identificar as fases de captação, retenção e 

eliminação do 131I (SIEGEL et al., 1999). A imagem lateral foi utilizada para a 

determinação da profundidade dos órgãos-fontes no paciente e foi realizada apenas no 

primeiro dia de aquisição de imagens pós-dose. As imagens planares foram adquiridas 

com o protocolo estabelecido pelo HFSE (Tabela 3.2). As imagens foram adquiridas, 

simultaneamente, em três janelas de energia, para posterior correção de espalhamento 

através do método da janela tripla (TEW) (SIEGEL et al., 1999). 

                 Tabela 3.2: Protocolo utilizado para aquisição de imagens planares 

              Parâmetro                          Valor 

Colimador HEGP 

Janelas de Energia 10%  

Matriz 256 x 1024 

Velocidade de varredura (A/P) 10 m /min 

Velocidade de varredura (Lateral) 7 m /min 

 

3.4.2.2   Mapa de atenuação 

Para a obtenção do mapa de atenuação, antes da administração da dose terapêutica, 

foi realizada uma imagem de transmissão pelo paciente (A/P) com um simulador de 

acrílico (“flood” simulador) preenchido com água e aproximadamente 111 MBq (3 mCi) 

de 131I, posicionado sob o detector embaixo do paciente (Figura 3.5), e uma projeção 

lateral com o simulador sob o anteparo metálico. Foi adquirida também uma imagem 

apenas do simulador posicionado sobre o detector, sem o paciente. 
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Figura 3.5: Esquema do posicionamento do simulador de acrílico para aquisição do mapa de 

atenuação do paciente (BIANCARDI, 2011) 

 

A atenuação do paciente na região de interesse (ROI) foi determinada através da 

Equação (3.2) medindo a relação I/I0.  

                                   (Equação 3.2) 

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

intensidade na ROI da imagem do simulador sem o paciente, µ é o coeficiente de 

atenuação (cm-1) e t a espessura do paciente determinada com a imagem de projeção 

lateral. 

Para a quantificação das imagens planares, foi usada a técnica de vistas 

conjugadas (VC) considerando a fonte como uma região única bem definida circundada 

por radiação de fundo não desprezível (SIEGEL et al., 1999). As regiões de interesse 

(ROIs) foram traçadas com a técnica de contorno semi-automático, na mesma estação de 

processamento, e estas foram convertidas em atividade, usando os fatores de calibração 

planar de ambos os detectores.   

Para a calibração das imagens planares, o fator de calibração (sensibilidade planar) 

do sistema "detector + colimador",  foi determinado para ambos os detectores (1 e 2) e 

para o colimador de alta energia (HPGE). Foram adquiridas imagens planares, com  os 

mesmos parâmetros utilizados nas aquisições de pacientes, de uma fonte referência com 

10,1 kBq de 131I, posicionada no interior do simulador cilindrico no ar.  
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Depois de adquiridas, tanto as imagens dos pacientes como dos simuladores, 

foram processadas na estação Xeleris 2.0 na UNICAMP. A correção de espalhamento foi 

realizada com o método de janela de energia tripla (TEW) (SIEGEL et al., 1999). 

A delimitação da região de interesse (ROI) foi realizada com o uso do contorno 

semi-automático baseado por “threshold”, na mesma estação de processamento. A 

limiarização foi baseada na porcentagem da razão entre as contagens no fundo e no objeto 

(Figura 3.6). Para imagens com baixa razão sinal-ruído, a segmentação da ROI foi 

realizada manualmente devido à impossibilidade do sistema em distinguir o objeto do 

fundo. Visando minimizar as incertezas entre a comparação entre ROIs delimitadas de 

maneiras distintas, determina-se uma relação entre a segmentação manual e a baseada por 

“threshold”. Para isso, realizou-se, manualmente, a segmentação de uma imagem planar 

de uma fonte de referência de 131I e obteve-se a razão entre as contagens de fundo e na 

ROI.   

 

Figura 3.6: Tela do software Xeleris para a determinação do “threshold” para a técnica de 

contorno semi-automático 

O fator de calibração foi determinado, para cada detector, de acordo com a 

Equação 3.3.   

                                      (Equação 3.3) 

onde A é a atividade da fonte em (kBq), ctg são as contagens na ROI e t o tempo de 

aquisição da imagem em (s) (SIEGEL et al., 1999). 

Para a análise da acurácia da quantificação planar, os procedimentos realizados 

para as aquisições das imagens da fonte com 10,1 kBq de 131I, foram repetidos para uma 

segunda fonte de atividade conhecida A2, desta vez posicionada no centro do simulador 

preenchido com água.  Para a correção de atenuação, adquire-se um mapa de atenuação 
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do simulador preenchido com água. Posteriormente, com os fatores de calibração e o fator 

de atenuação do simulador, quantifica-se a imagem da fonte A2. 

 3.4.3.2 Aquisição, calibração e quantificação de imagens por técnica SPECT 

As imagens por técnica SPECT foram adquiridas sobre a região do abdômen com 

os parâmetros adotados pelo protocolo do HFSE (Tabela 3.3), aproximadamente 24 h e 

96 h após a administração da dose ablativa. Todas as imagens, tanto de pacientes como 

dos simuladores, foram processadas na estação Symbia, na UNICAMP.  

                   Tabela 3.3: Protocolo utilizado para aquisição de imagens SPECT 

             Parâmetros                                  Valor 

Colimador HEGP 

Janelas de Energia 10%  

Matriz 64 x 64 

Número de projeções 64 

Tempo de exposição (s / projeção) 40 

 

As imagens de 24h foram processadas com o uso do método iterativo OSEM, com 

8 subsets e 4 iterações, e filtro Gaussiano (9,75). Para imagens de 96 h, para melhorar a 

relação sinal-ruído, foram processadas com o uso do método iterativo OSEM, com 4 

subsets e 4 iterações, e filtro Gaussiano (14,5). A correção de espalhamento foi aplicada 

em todas as imagens através do método de janela tripla (TEW), e para a correção da 

atenuação o método proposto por CHANG (1978), sendo o coeficiente de atenuação para 

um feixe estreito de 131I na água igual a 0,09 cm-1 (BROWN et al., 2008). 

Para a quantificação, os volumes de interesse (VOI) foram traçados com a técnica 

de contorno semi-automático baseado por “threshold”. Os ROI foram delimitados em 

cada corte, e então somadas as contagens, as quais foram convertidas em atividade 

usando-se os fatores de calibração descritos acima.  

Para a obtenção do fator de calibração tomográfico (sensibilidade) do sistema 

"detector + colimador", foi usado um sistema de calibração baseado na aquisição 

tomográfica do simulador e uma fonte com 7,4 MBq/ml de 131I. 

Foram usadas duas metodologias para a determinação do fator calibração:  

1. Simulador cilíndrico preenchido com água e a fonte cilindrica de 131I centralizada 

2. Simulador cilíndrico preenchido com água e a fonte cilindrica de 131I periférica 
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As imagens foram processadas utilizando-se os parâmetros de reconstrução 

utilizados nas imagens de pacientes, além das mesmas técnicas de correção de atenuação 

e espalhamento.  

Para avaliação da acurácia dos métodos de calibração, os procedimentos 

realizados para as aquisições das imagens da fonte de referência (7,40±0,10) MBq/ml 

foram repetidos com uma fonte de atividade conhecida (5,29±0,10) MBq/ml. 

Posteriormente foram aplicados ambos os fatores de calibração para a quantificação da 

imagem obtida.  

3.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS E PROPAGAÇÃO DE INCERTEZAS 

As análises estatísticas foram realizadas com o software GraphPad Prism 6.1. Os 

ajustes lineares e exponenciais foram otimizados com o método dos mínimos quadrados. 

Para o aceite ou rejeição dos resultados, foram realizados testes de hipóteses T-student, 

para um intervalo de confiança de 95%.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram selecionados 12 pacientes, dos quais 10 concluíram o estudo proposto. A 

tabela 4.1 mostra as características físícas dos pacientes incluídos no estudo.  

                             Tabela 4.1: Características físicas dos pacientes (n=10) 

Paciente 
Idade 

(anos) 

Peso 

(kg) 

Altura 

(m) 

1 59 95 1,71 

2 46 65 1,63 

3 59 *ND  *ND 

4 29 36 1,51 

5 56 87 1,56 

6 39 95 1,7 

7 54 85 1,76 

8 54 75 1,68 

9 29 75 1,65 

10 29 77 1,65 

           *ND: Não Disponível 

4.1 TÉCNICAS DE DOSIMETRIA 

4.1.1 MONITORAÇÕES DE DOSE EXTERNA  

Para cada paciente foram realizadas, em média, 11 monitorações da dose externa. 

Em cada monitoração, foram realizadas 3 medidas de taxa de dose externa e 3 medidas 

de BG do ambiente.   

Considerando-se a dose equivalente em tecido humano numericamente igual à 

exposição, foi usada a constante de taxa de dose no ar padrão para o 131I (Г = 0,059 

mSv.m2/h.GBq), no método teórico (II) e a calculada individualmente a constante de taxa 

de dose no ar, no método experimental (I). A tabela 4.2 apresenta os valores para 

constante de taxa de dose no ar determinados experimentalmente por paciente.  Obtem-

se a constante média de taxa de dose no ar para o método experimental (Г = 0,045 

mSv.m2/h.GBq) a qual mostrou-se discrepante do valor téorico em um intervalo de 

confiança de 95% (p < 0,005). Recomenda-se o uso da constante da taxa de dose calculada 

individualmente, por esta incorporar os efeitos de atenuação e espalhamento sofrido pelos 

fótons, enquanto que a constante padrão considera a fonte como puntiforme não atenuada 

e desconsidera também os fótons espalhados (WILLEGAIGNON et al., 2007). 
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Consequentemente, as atividades calculadas com o método I (teórico) são subestimadas 

para todos os pacientes (Tabela 4.3).  

Tabela 4.2: Taxa Dose Externa inicial (mSv/h), Atividade inicial (GBq) e Constante de taxa de 

dose externa (mSv.m2/h.GBq) determinada pelo método experimental por paciente (n=10) 

Paciente  X (mSv/h) A0 (GBq) Г (mSv.m2/h.GBq) 

1 0,036 3,67 0,039 

2 0,094 7,53 0,050 

3 0,064 5,56 0,046 

4 0,072 5,55 0,052 

5 0,040 3,73 0,043 

6 0,036 3,96 0,036 

7 0,065 5,33 0,049 

8 0,074 5,56 0,053 

9 0,040 3,69 0,043 

10 0,037 4,09 0,036 
   

Tabela 4.3: Atividades (GBq) calculadas para o corpo inteiro por método e momento da aquisição 

das medidas por paciente (n=10) 

Paciente 
Tempo 

(h) 

Atividade (GBq) Δ (%) 

Método de Monitoração 
 

Experimental    Teórico 

1 

1,3 3,7 2,5 32 

3,0 3,3 2,2 33 

3,5 3,0 2,0 33 

5,9 2,9 1,9 34 

23,7 1,3 0,9 31 

24,9 1,4 0,9 35 

26,8 0,9 0,6 33 

29,2 0,9 0,6 33 

33,0 0,9 0,6 33 

129,4 0,1 0,2 100 

2 

0,6 7,5 6,4 15 

1,9 7,1 6,0 15 

3,2 6,7 5,7 15 

4,5 6,2 5,3 15 

6,6 5,4 4,5 17 

7,9 4,9 4,1 16 

23,7 2,3 2,0 13 

27,4 2,0 1,7 15 

30,9 1,8 1,5 17 

47,4 0,8 0,6 25 

48,9 1,0 0,8 20 

77,2 0,4 0,3 25 

320,2 0,1 0,1 0 
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               Continuação da tabela 4.3 

Paciente t(h) 

Atividade (GBq) 
Δ 

(%) 
Métodos de Monitoração 

Experimental Teórico 

3 

1,2 5,6 4,4 21 

2,3 5,0 3,9 22 

3,9 4,3 3,4 21 

5,2 3,9 3,1 21 

6,8 3,2 2,5 22 

23,2 0,8 0,6 25 

24,8 0,7 0,6 14 

27,0 0,6 0,5 17 

146,4 0,1 0,0 - 

4 

1 5,6 4,9 13 

2,8 4,9 4,3 12 

4,2 4,4 3,8 14 

6,0 4,5 3,9 13 

7,0 4,2 3,7 12 

21,2 3,1 2,7 13 

23,3 2,9 2,5 14 

24,8 2,4 2,1 13 

28,6 2,2 2,0 9 

47,0 0,9 0,8 11 

49,5 0,9 0,8 11 

77,4 0,4 0,4 0 

240 0,1 0,0 - 

5 

1,7 3,7 2,7 27 

3,4 3,4 2,4 29 

4,7 3,1 2,2 29 

6,0 2,6 1,9 27 

7,8 2,1 1,6 24 

23,4 0,9 0,6 33 

76,4 0,2 0,1 50 

241,4 0,1 0,1 - 

6 

1,2 4,0 2,5 38 

2,3 4,1 2,5 39 

4,3 3,2 1,9 41 

22,0 0,8 0,5 38 
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               Continuação da tabela 4.3 

Paciente t(h) 

Atividade (GBq) 

Δ 

(%) 
Métodos de Monitoração 

Experimental Teórico 

7 

1,3 5,3 4,4 17 

2,3 4,9 4,1 16 

3,8 4,6 3,8 17 

4,9 4,4 3,6 18 

6,7 3,8 3,1 18 

7,6 3,9 3,2 18 

20,1 2,8 2,3 18 

21,5 2,6 2,1 19 

22,8 2,4 1,9 21 

24,6 2,3 2,0 13 

26,6 2,1 1,8 14 

28,3 2,2 1,8 18 

29,4 1,9 1,5 21 

30,8 1,8 1,4 22 

46,1 1,4 1,1 21 

192,3 0,04 0,03 25 

8 

1,3 5,6 5,0 11 

1,6 5,5 4,9 11 

2,1 4,4 3,9 11 

3,8 4,1 3,7 10 

5,8 3,8 3,4 11 

18,7 2,2 1,9 14 

23,9 1,7 1,5 12 

27,1 1,5 1,4 7 

27,7 1,3 1,2 8 

28,5 1,3 1,2 8 

28,9 1,2 1,1 8 

172,6 0,03 0,02 33 

242,1 0,02 0,01 50 

9 

1,2 3,7 2,7 27 

2,8 3,1 2,3 26 

4,3 2,8 2,1 25 

5,5 2,2 1,6 27 

24,4 0,5 0,3 40 

25,8 0,4 0,3 25 

26,8 0,3 0,3 0 

27,9 0,2 0,2 0 

75,0 0,08 0,06 25 
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               Continuação da tabela 4.3 

Paciente t(h) 

Atividade (GBq) 

Δ 

(%) 
Métodos de Monitoração 

Experimental Teórico 

10 

1,7 4,1 2,5 39 

3,3 3,6 2,2 39 

4,5 2,8 1,7 39 

21,3 1,2 0,7 42 

23,1 0,9 0,6 33 

26,7 0,8 0,5 38 

74,7 0,5 0,3 40 

 

A influência direta da atenuação sofrida pelos fótons nas diferenças percentuais 

entre as atividades calculadas com os métodos teórico e experimental é justificada, 

mesmo com a correlação fracamente significativa (r2 = 0,8810) entre os desvios e a 

relação massa-altura de cada paciente (Figura 4.1). Essa correlação foi estudada apenas 

para os pacientes com registro de peso e altura (n = 8).  

 

Figura 4.1: Correlação entre os desvios (%) entre os métodos de monitoração experimental e 

teórico e a relação massa/altura de cada paciente (n=8) 

Foram obtidas as meias-vidas efetivas para termos rápido (T1/2 rápido) e lento (T1/2 

lento), por paciente, determinados com o ajuste bi-exponencial da curva das atividades 
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em função do tempo para ambos os métodos teórico e experimental e suas respectivas 

incertezas (Tabela 4.4).  

Tabela 4.4: Meia-vida efetiva (h) para termos lento e rápido, por método de monitoração 

experimental (I) e teórico (II), por paciente (n=10) 

 

 

As meias-vidas apresentaram alto grau de incerteza em especial para o termo 

lento, sugerindo que este ajuste não é adequado. Em seguida, foram feitos ajustes 

exponenciais individuais por fase. O ajuste exponencial por fase e bi-exponencial da 

relação entre as atividades calculadas em função do tempo (h) são mostrados para o 

paciente #1 (Figura 4.2). Os ajustes dos demais pacientes encontram-se no ANEXO D.  

O ajuste bi-exponencial não se comporta como a soma das exponenciais separadas, 

conforme previsto na literatura (SIEGEL et al, 1999). Por essa razão, determinou-se a 

meia-vida efetiva média através do ajuste exponencial da curva. Essa metodologia foi 

utilizada por AL-HAJ et al. (2007) e WILLEGAIGNON et al. (2006). 

T 1/2 Lento (h) 78,03 ± 404,08 58,59 ± 250,57

T 1/2 Rápido (h) 13,83 ± 6,24 13,51 ± 7,96

T 1/2 Lento (h) 24,91 ± 10,92 24,40 ± 10,39

T 1/2 Rápido (h) 8,40 ± 2,48 8,27 ± 2,52

T 1/2 Lento (h) 69,48 ± 74,32 65,31 ± 68,04

T 1/2 Rápido (h) 6,99 ± 0,45 6,97 ± 0,45

T 1/2 Lento (h) 21,60 ± 23,57 21,58 ± 45,48

T 1/2 Rápido (h) 19,33 ± 20,04 ±

T 1/2 Lento (h) 34,38 ± 27,58 35,40 ± 28,68

T 1/2 Rápido (h) 6,15 ± 1,62 6,19 ± 1,60

T 1/2 Lento (h) 24,48 ± 2,49 24,45 ± 2,45

T 1/2 Rápido (h) 1,97 ± 1,22 1,954 ± 1,21

T 1/2 Lento (h) 15,54 ± 0,94 15,53 ± 0,95

T 1/2 Rápido (h) 0,31 ± 0,15 0,3121 ± 0,15

T 1/2 Lento (h) 31,47 ± 37,65 31,83 ± 36,68

T 1/2 Rápido (h) 5,57 ± 0,78 5,51 ± 0,76

T 1/2 Lento (h) 55,81 ± 36,95 54,91 ± 34,96

T 1/2 Rápido (h) 3,815 ± 1,12 3,76 ± 1,07
10

Método I Método II
Paciente Parâmetro 

4

5

7

8

9

T 1/2 ± Δ T 1/2 ± Δ

1

2

3
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Figura 4.2: Ajustes para a função das atividades remanescentes (GBq) em função do tempo (h) 

para o paciente 1: Verde: Ajuste exponencial para a fase lenta; Vermelho: Ajuste exponencial para a fase 

rápida; Preto: Ajuste bi-exponencial 

Foram obtidas as meias-vidas efetivas médias, atividades acumuladas (Ã) e 

tempos de residência (τ) para o corpo inteiro, por paciente, para os métodos de 

monitoração experimental (I) e teórico (II) (Tabela 4.5). As meias-vidas efetivas médias 

encontradas com ambos os métodos podem ser consideradas iguais. Apesar de atividades 

residuais absolutas diferentes, ambos os métodos mostram a mesma função de captação, 

retenção e excreção, resultando em ajustes iguais. Devido ao seu caráter individualizado, 

o método experimental é o mais recomendado para a estimativa das atividades residuais 

(WILLEGAIGNON et al., 2006) e foi usado neste estudo como referência para 

comparações com o método de quantificação de imagens. 
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Tabela 4.5: Meia-vida efetiva (h), atividade acumulada (GBq.h) e tempo de residência (h) para 

corpo inteiro para os métodos experimental (I) e teórico (II) por paciente (n=10)  

Paciente  Parâmetro  Método I ± Δ Método II ± Δ 

1 

T 1/2 Efetivo (h) 15,1 ± 0,7 15,1 ± 0,8 

Ã (GBq.h) 79,9 ± 3,9 60,9 ± 3,8 

τ (GBq.h/GBq) 21,7 ± 1,1 21,8 ± 1,4 

2 

T 1/2 Efetivo (h) 13,7 ± 0,4 13,7 ± 0,4 

Ã (GBq.h) 149,2 ± 4,7 143,3 ± 4,9 

τ (GBq.h/GBq) 19,8 ± 0,6 19,8 ± 0,7 

3 

T 1/2 Efetivo (h) 7,8 ± 0,2 7,8 ± 0,2 

Ã (GBq.h) 62,5 ± 1,7 55,5 ± 1,9 

τ (GBq.h/GBq) 11,2 ± 0,3 11,2 ± 0,4 

4 

T 1/2 Efetivo (h) 21,6 ± 1,3 21,6 ± 1,3 

Ã (GBq.h) 173,0 ± 10,4 172,5 ± 10,9 

τ (GBq.h/GBq) 31,2 ± 1,9 31,1 ± 2,0 

5 

T 1/2 Efetivo (h) 9,0 ± 0,9 9,0 ± 0,8 

Ã (GBq.h) 48,4 ± 4,6 40,0 ± 4,0 

τ (GBq.h/GBq) 13,0 ± 1,2 13,0 ± 1,3 

6 

T 1/2 Efetivo (h) 8,9 ± 1,5 9,0 ± 1,5 

Ã (GBq.h) 50,8 ± 8,9 46,1 ± 8,0 

τ (GBq.h/GBq) 12,8 ± 2,2 12,9 ± 2,3 

7 

T 1/2 Efetivo (h) 21,0 ± 0,9 21,0 ± 0,9 

Ã (GBq.h) 161,7 ± 7,0 151,2 ± 7,2 

τ (GBq.h/GBq) 30,3 ± 1,3 30,3 ± 1,5 

8 

T 1/2 Efetivo (h) 13,8 ± 1,0 13,8 ± 1,0 

Ã (GBq.h) 110,3 ± 8,3 111,7 ± 8,5 

τ (GBq.h/GBq) 19,9 ± 1,5 19,9 ± 1,5 

9 

T 1/2 Efetivo (h) 7,2 ± 0,4 7,2 ± 0,4 

Ã (GBq.h) 38,4 ± 2,4 32,0 ± 2,1 

τ (GBq.h/GBq) 10,4 ± 0,7 10,4 ± 0,7 

10 

T 1/2 Efetivo (h) 11,1 ± 1,7 11,2 ± 1,7 

Ã (GBq.h) 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 

τ (GBq.h/GBq) 16,0 ± 2,9 16,1 ± 2,9 

 

A média das meias-vidas efetivas obtidas neste trabalho pode ser comparada com 

os valores determinados em outros estudos como os realizados por AL-HAJ et al. (2007) 

e WILLEGAIGNON et al. (2006) (Tabela 4.6).   
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Tabela 4.6: Meia-vida efetiva média (h) obtida neste trabalho, e por AL-HAJ et al (2007) e 

WILLEGAIGNON et al. (2006) 

Referência n 
Meia-vida Efetiva (h) 

(X±DP) 

Este Trabalho 10 12,92 ± 0,91 

AL-HAJ et al. (2007) 307 12,75 ± 4,06 

WILLEGAIGNON et al. (2206) 90 11,41 ± 0,02 

 

A fim de avaliarmos o intervalo de tempo estabelecido para a realização das 

monitorações de dose externa, as atividades acumuladas Ã(t) foram normalizadas pela         

Ã(total) (atividade acumulada durante todo o intervalo da monitoração). A figura 4.3 mostra 

as atividades acumuladas normalizadas em função do tempo por paciente, exceto o 

paciente #6. Observa-se que após 72h da administração da dose ablativa as atividades 

acumuladas calculadas representam ao menos 90% da atividade acumulada total. Para os 

pacientes #1, #2, #9 e #10 a atividade acumulada representa 100% da total. Desta forma, 

pode-se considerar suficiente o intervalo de 72h para a realização de monitorações de 

dose externa visando a obtenção da atividade acumulada e, consequentemente, do tempo 

de residência.   

 

Figura 4.3: Atividades acumuladas normalizadas em função do tempo (t) por paciente, exceto o 

paciente 6 
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4.1.2 QUANTIFICAÇÃO DE IMAGENS  

O limiar (“threshold”) médio manual determinado para a segmentação das 

imagens planares e tomográficas foi de 30%, o qual foi usado como referência para as 

análises de quantificação. A tabela 4.7 mostra “thresholds” obtidos com três 

segmentações manuais de uma fonte de referência. 

                             Tabela 4.7: Contagens média, mínima e os “threshold” (%) determinados 

Análise Contagens 

Média  43,8 45,9 40,8 

Mínimo 12 14 13 

“Threshold” (%) 27,4% 30,5% 31,8% 

4.1.2.1 Calibração planar 

A sensibilidade planar do sistema foi determinada de acordo com o proposto por 

SIEGEL et al (1999), para ambos os detectores e o colimador de alta energia (HPGE) 

(Figura 4.4). O detector 2 apresentou menor sensibilidade porque foi posicionado abaixo 

da mesa sobre a qual estava a fonte de 131I e, portanto, a sensibilidade foi reduzida pela 

atenuação dos fótons. 

 

Figura 4.4: Relação entre a sensibilidade planar (ctg/MBq*s) e o “Threshold” (%) por detector 

Conforme exposto anteriormente, para a análise da acurácia da calibração e da 

metodologia para correção de atenuação em imagens planares, realizou-se a aquisição do 

mapa de atenuação do simulador cilíndrico preenchido com água. O fator de transmissão 

obtido foi I/I0 = 0,334. A tabela 4.8 mostra as atividades calculadas com a quantificação 

da imagem planar da fonte de 131I com (5,29±0,10) MBq, posicionada no centro do 

simulador cilíndrico preenchido com água, utilizando os fatores de calibração 
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determinados para cada detector e o fator de transmissão do simulador, por “threshold”. 

Os resultados revelam que a quantificação não é precisa, e resultou em atividades 

subestimadas. Para o “threshold” de 30%, determinado como referência para as análises 

neste trabalho, o desvio entre as atividades foi de 58%.  

Tabela 4.8: Atividades (MBq) obtidas com a quantificação de uma fonte inserida no centro do 

simulador preenchido com água 

 

O padrão ouro para a correção de atenuação em imagens planares é o uso do mapa 

da atenuação adquirido através de uma tomografia computadoriza (TC) (SIEGEL et al., 

1999). Desta forma, as discrepâncias encontradas podem ser consequência da técnica 

utilizada para a aquisição do mapa de atenuação. A fim de comprovarmos nossa hipótese, 

realizamos a quantificação de uma fonte de 131I com (6,15±0,10) MBq, posicionada no 

centro do simulador preenchido com ar, utilizando os fatores de calibração determinados 

para o sistema, desta vez sem a necessidade de correção para atenuação. As atividades 

calculadas foram estatisticamente iguais ao valor real, comprovando a hipótese de que a 

técnica utilizada para a aquisição do mapa de atenuação não é precisa e introduz 

incertezas à quantificação (Tabela 4.9).  

Tabela 4.9: Atividades (MBq) obtidas com a quantificação de uma fonte inserida no centro do 

simulador preenchido com ar  

 

A atenuação causada pelo corpo do paciente é um dos principais fatores que 

alteram a estimativa da distribuição da atividade nas imagens (PEREIRA et al., 2010). 

Para não subestimarmos as atividades quantificadas, foi usado um fator de correção de 

1,58 para o “threshold” manual (30%). 

4.1.2.2 Calibração tomográfica 

As figuras 4.5 e 4.6 mostram os resultados obtidos para os diferentes parâmetros 

utilizados durante a reconstrução, de acordo com a localização da fonte e comprovam a 

dependência da sensibilidade tomográfica com a localização da fonte de radiação. 

Observa-se, ainda, que a diferença entre as sensibilidades aumentam com o aumento do 

Threshold (%) 50 45 40 35 30 25 20 15 10

A (MBq) 1,93 ± 0,89 2,12 ± 0,98 2,67 ± 1,23 3,01 ± 1,39 3,25 ± 1,51 3,35 ± 1,55 3,30 ± 1,53 3,37 ± 1,56 3,45 ± 1,60

Threshold (%) 50 45 40 35 30 25 20 15 10

A (MBq) 5,86 ± 0,43 5,95± 0,44 6,11 ± 0,46 6,07 ± 0,46 6,06 ± 0,46 6,09 ± 0,46 6,02 ± 0,45 6,10 ± 0,46 6,16 ± 0,47
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“threshold” uma vez que, com o aumento do “threshold”, diminuí a definição da borda 

no VOI, aumentando o ruído. 

     

Figura 4.5: Sensibilidades tomográficas para fonte de 131I posicionada no centro e na periferia do 

simulador preenchido com água. Imagens processadas com Filtro Gaussiano (9,75) e correção de atenuação 

 

Figura 4.6: Sensibilidades tomográficas para fonte de 131I posicionada no centro e na periferia do 

simulador preenchido com água. Imagens processadas com Filtro Gaussiano (14,5) e correção de atenuação. 

As sensibilidades também foram determinadas sem a aplicação da correção para 

atenuação (Figura 4.7, Figura 4.8). Os resultados demonstram, novamente, a depedência 

da sensibilidade do sistema com a localização da fonte de radiação, descartando a hipótese 

de que esta relação seria consequência da aplicação da técnica de Chang para a correção.   
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Figura 4.7: Sensibilidades tomográficas para fonte de 131I posicionada no centro e na periferia do 

simulador preenchido com água. Imagens processadas com Filtro Gaussiano (9,75) 

 

Figura 4.8: Sensibilidades tomográficas para fonte de 131I posicionada no centro e na periferia do 

simulador preenchido com água. Imagens processadas com Filtro Gaussiano (14,5) e correção de atenuação 

As tabelas 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 mostram as atividades calculadas para a fonte 

de referência utilizando-se fatores de calibração para diferentes localizações da fonte, 

aplicando-se ou não correção de atenuação no processamento. Os menores desvios (%) 

entre as atividades calculadas e a atividade real foram encontrados para as atividades 

calculadas com os fatores de calibração determinados com os mesmos parâmetros de 

aquisição e processamento das imagens, e a mesma localização da fonte. Para o 

“threshold” de 30%, os desvios de atividade foram de 23% e 17% para a fonte posicionada 

na periferia do simulador, com e sem a correção de atenuação, respectivamente. Para a 

fonte posicionada no centro do simulador, com e sem a correção de atenuação, os desvios 

foram de 15% e 6%, respectivamente.  
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Tabela 4.10: Atividades (MBq) quantificadas para fonte de 131I de 8,45±0,10 MBq, posicionada 

na periferia do simulador preenchido com água e processado com correção de atenuação, utilizando-se 

fatores de calibração obtidos com diferentes localizações da fonte, aplicando-se ou não correção de 

atenuação.  

 

Tabela 4.11: Atividades (MBq) quantificadas para fonte de 131I de 8,45±0,10 MBq, posicionada 

na periferia do simulador preenchido com água sem correção de atenuação, utilizando-se fatores de 

calibração obtidos com diferentes localizações da fonte, aplicando-se ou não correção de atenuação.  

 

Tabela 4.12: Atividades (MBq) obtidas com a quantificação, usando-se fatores de calibração 

obtidos com a fonte centralizada e periférica, com e sem correção de atenuação, de uma fonte de 131I de 

8,45±0,10 MBq posicionada no centro do simulador preenchido com água com correção de atenuação 

 

Sim Sim Não Não

50 6,66 ± 0,52 14,65 ± 1,19 71,19 ± 5,52 181,67 ± 14,28

45 6,57 ± 0,51 14,16 ± 1,15 69,15 ± 5,36 173,98 ± 13,70

40 6,38 ± 0,50 13,73 ± 1,11 66,18 ± 5,17 169,92 ± 13,43

35 6,20 ± 0,49 13,65 ± 1,11 63,87 ± 4,98 168,45 ± 13,33

30 6,04 ± 0,47 13,27 ± 1,08 62,79 ± 4,88 163,80 ± 12,96

25 6,09 ± 0,47 12,88 ± 1,04 63,44 ± 4,92 159,54 ± 12,64

20 6,26 ± 0,48 13,20 ± 1,07 66,52 ± 5,17 164,03 ± 13,02

15 6,30 ± 0,48 13,43 ± 1,09 66,85 ± 5,24 165,30 ± 13,13

10 6,17 ± 0,24 13,21 ± 0,98 63,76 ± 3,84 163,38 ± 12,10

Correção de atenuação

Threshold (%)

Localização da fonte CentralPeriféricaCentralPeriférica

Sim Sim Não Não

50 0,88 ± 0,06 1,20 ± 0,09 7,37 ± 0,53 14,57 ± 1,10

45 0,87 ± 0,06 1,16 ± 0,09 7,17 ± 0,52 13,92 ± 1,06

40 0,85 ± 0,06 1,12 ± 0,09 6,93 ± 0,51 13,61 ± 1,04

35 0,83 ± 0,06 1,10 ± 0,09 6,62 ± 0,49 13,29 ± 1,02

30 0,81 ± 0,06 1,08 ± 0,08 6,53 ± 0,48 13,01 ± 0,99

25 0,81 ± 0,06 1,06 ± 0,08 6,55 ± 0,48 12,80 ± 0,98

20 0,83 ± 0,06 1,08 ± 0,08 6,80 ± 0,50 13,19 ± 1,01

15 0,83 ± 0,06 1,09 ± 0,09 6,79 ± 0,50 13,21 ± 1,01

10 0,82 ± 0,01 1,08 ± 0,07 6,45 ± 0,26 13,07 ± 0,83

Correção de atenuação

Threshold (%)

Localização da fonte CentralPeriféricaCentralPeriférica

Sim Sim Não Não

50 10,54 ± 0,80 6,93 ± 0,55 67,46 ± 4,91 79,23 ± 6,08

45 10,62 ± 0,81 6,80 ± 0,54 66,98 ± 4,88 77,18 ± 5,92

40 10,45 ± 0,81 6,71 ± 0,53 65,93 ± 4,92 76,93 ± 5,94

35 10,15 ± 0,78 6,65 ± 0,52 63,26 ± 4,66 75,55 ± 5,80

30 9,96 ± 0,75 6,59 ± 0,51 61,94 ± 4,48 74,72 ± 5,63

25 10,21 ± 0,75 6,65 ± 0,51 63,49 ± 4,53 75,85 ± 5,72

20 10,51 ± 0,76 6,77 ± 0,52 65,53 ± 4,68 77,65 ± 5,88

15 10,72 ± 0,77 6,80 ± 0,52 65,90 ± 4,81 77,64 ± 5,85

10 10,42 ± 0,05 6,62 ± 0,24 60,73 ± 0,89 75,14 ± 2,93

Correção de atenuação

Threshold (%)

Localização da fonte CentralPeriféricaCentralPeriférica



58 

 
Tabela 4.13: Atividades (MBq) obtidas com a quantificação, usando-se fatores de calibração 

obtidos com a fonte centralizada e periférica, com e sem correção de atenuação, de uma fonte de 131I de 

8,45±0,10 MBq posicionada no centro do simulador preenchido com água sem correção de atenuação. 

  

4.1.2.3 Quantificação de imagens planares 

Exceto para os pacientes #6 e #10, foram adquiridas imagens planares de corpo 

inteiro em três momentos após a administração da dose ablativa, conforme explicado em 

(3.4.2.1). As meias-vidas médias efetivas, atividades acumuladas e tempos de residência 

determinados através da quantificação de corpo inteiro, por paciente, encontram-se na 

tabela 4.14.  

Sim Sim Não Não

50 1,06 ± 0,08 0,68 ± 0,05 6,74 ± 0,47 7,76 ± 0,57

45 1,06 ± 0,08 0,67 ± 0,05 6,63 ± 0,46 7,56 ± 0,56

40 1,04 ± 0,08 0,66 ± 0,05 6,52 ± 0,47 7,50 ± 0,56

35 1,14 ± 0,08 1,21 ± 0,09 8,30 ± 0,60 14,38 ± 1,08

30 0,99 ± 0,07 0,64 ± 0,05 6,13 ± 0,43 7,29 ± 0,53

25 1,02 ± 0,07 0,67 ± 0,05 6,35 ± 0,44 7,60 ± 0,56

20 1,06 ± 0,07 0,67 ± 0,05 6,56 ± 0,45 7,66 ± 0,56

15 1,08 ± 0,07 0,67 ± 0,05 6,57 ± 0,46 7,61 ± 0,56

10 1,03 ± 0,00 0,65 ± 0,02 5,99 ± 0,07 7,33 ± 0,26

Correção de atenuação

Threshold (%)

Localização da fonte CentralPeriféricaCentralPeriférica
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Tabela 4.14: Atividades residuais (MBq), Meia-vida efetiva (h), Atividade acumulada (GBq.h) e 

Tempo de residência (GBq.h/GBq) determinados através da quantificação planar de corpo inteiro por 

paciente (n=8) 

 

As figuras 4.9, 4.10 e 4.11 mostram a comparação da meia-vida efetiva média, 

atividade acumulada e tempo de residência, respectivamente, de corpo inteiro para cada 

paciente, determinadas através da monitoração de dose externa e da quantificação de 

imagens planares.  

A quantificação de imagens planares é a técnica mais utilizada para a dosimetria 

interna, uma vez que a implementação de correções para efeitos de atenuação e 

espalhamento torna a estimativa da distribuição da atividade mais próxima da real 

(SANDSTROM et al., 2010). Podemos observar, exceto para o paciente #4, que os 

métodos resultam em meias-vida efetiva, atividade acumulada e tempo de residência 

estatisticamente diferentes, sendo estes superiores quando obtidos com a quantificação de 

imagens planares. Desta forma, o uso de parâmetros dosimétricos obtidos com 

Paciente Parâmetro

T 1/2 Efetivo (h) 24,3 ± 0,8

Ã (GBq.h) 128,8 ± 4,2

τ (GBq.h/GBq) 35,1 ± 0,2

T 1/2 Efetivo (h) 23,3 ± 0,5

Ã (GBq.h) 252,5 ± 5,0

τ (GBq.h/GBq) 33,5 ± 0,2

T 1/2 Efetivo (h) 11,4 ± 0,1

Ã (GBq.h) 91,7 ± 0,6

τ (GBq.h/GBq) 16,5 ± 0,2

T 1/2 Efetivo (h) 11,8 ± 0,3

Ã (GBq.h) 94,5 ± 2,6

τ (GBq.h/GBq) 17,0 ± 0,2

T 1/2 Efetivo (h) 18,0 ± 1,9

Ã (GBq.h) 97,1 ± 10,1

τ (GBq.h/GBq) 26,0 ± 2,0

T 1/2 Efetivo (h) 41,4 ± 5,9

Ã (GBq.h) 318,6 ± 45,0

τ (GBq.h/GBq) 59,7 ± 7,4

T 1/2 Efetivo (h) 27,8 ± 0,7

Ã (GBq.h) 214,3 ± 5,0

τ (GBq.h/GBq) 40,2 ± 0,2

T 1/2 Efetivo (h) 11,4 ± 0,2

Ã (GBq.h) 60,5 ± 1,1

τ (GBq.h/GBq) 16,4 ± 0,2

9

 Imagem Planar (WB)

1

2

3

4

5

7

8
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monitorações de dose externa resultam em doses subestimadas para corpo inteiro.  O 

resultado obtido com o paciente #4 pode ser justificado pelo seu estado clínico: 

apresentou problemas renais e recente quadro de pneumonia durante a internação e, 

durante as aquisições das imagens, queixou-se de dores e náuseas.   

 

Figura 4.9: Comparação entre meias-vidas médias efetivas determinadas através da quantificação 

de imagens planares e por monitorações de dose externa, por paciente (n = 8) 

 

Figura 4.10: Comparação entre atividade acumulada (GBq.h) determinada através da quantificação 

de imagens planares e por monitorações de dose externa, por paciente (n = 8) 
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Figura 4.11: Comparação entre tempo de residência determinado através da quantificação de 

imagens planares e por monitorações de dose externa, por paciente (n = 8) 

As imagens (PCIs) após dose terapêutica pode evidenciar foco(s) de doença 

metastática, alterando a conduta terapêutica futura, como a captação no estômago e 

intestino observada nos pacientes estudados.  No caso de imagens para dosimetria, as 

dificuldades para tempo da gama camâra ou e deslocamento do paciente após sua alta 

hospitalar impossibilitaram a determinação dos parâmetros de meia-vida efetiva, 

atividade acumulada e tempo de residência para os órgãos captantes, por não 

conseguirmos descrever a função de captação, retenção e excreção do 131I, uma vez que 

os tempos pré-determinados não foram observados. 

O protocolo clínico do HFSE prevê a aquisição de uma imagem planar após     10 

dias da administração da dose ablativa. Os pacientes #3, #5, #6 e #10 não realizaram a 

aquisição desta imagem. As imagens adquiridas dos demais pacientes mostram-se tardias 

para a quantificação da atividade em órgãos captantes, exceto para o tecido tireoidiano 

(Figura 4.12).  
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Figura 4.12: Imagens planares após 10 dias da administração da dose ablativa de 131I, por paciente 

(n=6) 

Com o ajuste exponencial da relação entre as atividades quantificadas nos restos 

tireoidianos em função do tempo (Figura 4.13), pode-se obter a meia-vida efetiva (h). 

Para os pacientes #1, #7, #8 e #9, os valores encontrados foram 49,5 h, 57,8 h, 27,7 h e 

28 h, respectivamente. De acordo com (FLUX et al., 2010), as diferenças entre os valores 

para meia-vida efetiva são consequências do estado clínico e características fisiológicas 

individuais. A análise do ponto de vista clínico não foi foco de estudo neste trabalho.   
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Figura 4.13: Ajuste exponencial da relação entre as atividades (MBq) quantificadas no resto 

tireoidiano em função do tempo (h) para os pacientes 1, 7, 8 e 9(n=4) 

4.1.2.4 Quantificação de imagens tomográficas   

As figuras 4.14 e 4.15 mostram as atividades determinadas por meio de 

quantificação de imagem planar e tomográfica, usando calibração central e periférica das 

imagens com captação no estômago e intestino, respectivamente. De acordo com 

GARKAVIJ et al. (2010), a quantificação planar é dependente da posição da ROI, 

principalmente na região do abdômen, devido à sobreposição de órgãos, o que justifica 

as elevadas atividades determinadas, neste trabalho, com a quantificação planar para 

ambos os órgãos, quando comparadas com a quantificação tomográfica. Esta diferença é 

mais acentuada para a quantificação do intestino, principalmente devido à sobreposição 

deste com os rins (GARKAVIJ et al., 2010). Os resultados sugerem que o uso de imagens 

planares resultam em valores superestimados para a dosimetria de órgão captantes que 

sofrem sobreposição, ratificando a recomendação da literatura sobre imagens 

tomográficas para estes casos.   
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Figura 4.14: Atividades (MBq) remanescentes em estômago em imagens planares, e tomográficas 

utilizando fatores de calibração central e periférica (n=8) 

      

Figura 4.15: Atividades (MBq) remanescentes em intestino em imagens planares, e tomográficas 

utilizando fatores de calibração central e periférica (n=7). 

A análise das quantificações tomográficas na figura 4.15 revela diferenças 

significantes para as atividades calculadas de acordo com o fator de calibração utilizado. 

Para estudos com simuladores e considerando o estômago um órgão periférico, as 

atividades determinadas com a calibração periférica foram mais próximas da atividade 

real presente no órgão. 

A figura 4.16 apresenta atividades determinadas com a quantificação das imagens 

tomográficas com captação no intestino. Sendo as imagens tomográficas adquiridas 

imediatamente após a aquisição das imagens planares, a figura 4.17 mostra as imagens 

planares referentes ao mesmo momento de aquisição das imagens tomográficas. 
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As quantificações do intestino mostram o impacto dos métodos de calibração para 

a quantificação tomográfica de órgãos captantes (Figura 4.16). A imagem 1 (Figura 4.17), 

de uma paciente com captação homogênia na alça intestinal superior, resulta em 

atividades semelhantes quando quantificadas com ambos os fatores de calibração. Por sua 

vez, imagens de pacientes com alguma porção periférica da alça mais captante, como as 

imagens 2, 5 e 6 (Figura 4.17), apresentam diferenças mais discrepantes. De acordo com 

os resultados encontrados, órgãos com a posição variando com a região de captação, 

devem ser analisados individualmente a cada imagem.    

 

Figura 4.16: Atividades (MBq) remanescentes em intestino em imagens tomográficas utilizando 

fatores de calibração central e periférica (n=7) 

     

Figura 4.17: Imagens planares com captação no intestino (n=7) 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

Para monitoração de dose externa, os métodos teórico e experimental mostraram-

se discrepantes (p<0,0001). Entretanto, os parâmetros atividade acumulada (Ã), meia-

vida efetiva (T1/2) e tempo de residência (τ), foram independentes da metodologia 

utilizada.  

Não foram realizadas monitorações durante o período noturno da internação do 

paciente. Após a alta hospitalar, os pacientes retornaram ao hospital para aquisição de 

imagens uma ou duas vezes e, nessa ocasião, foi repetida a monitoração. Acreditamos 

que, por essa razão, o ajuste bi-exponencial da função de captação, retenção e excreção 

dos pacientes não reproduziu a soma dos termos rápido e lento. Contudo, a meia-vida 

efetiva média obtida com ajuste exponecial (12,9±0,9 h) está de acordo com os valores 

encontrados na literatura. 

A técnica de quantificação de imagens planares apresentou maiores incertezas na 

quantificação da atividade, devido ao uso do “flood” simulador para a obtenção do mapa 

de atenuação, sendo usado fator de correção de 1,58 na quantificação.  Desta forma, 

recomenda-se o estudo mais aprofundado da técnica para reduzir suas incertezas. 

Para quantificação planar de corpo inteiro, atividade acumulada, meia-vida efetiva 

e tempo de residência, foram estatisticamente superiores aos valores obtidos com 

monitorações de dose externa.  

Para a quantificação de órgãos de risco sujeitos a sobreposição de outros órgãos 

adjacentes, recomenda-se a aquisição de imagens tomográficas. Entretanto, conclusões 

de experimentos já realizados sugerem que sejam aplicados fatores de calibração 

específicos de acordo com a localização do órgão. Para órgãos cuja posição varia com a 

região de captação, estes devem ser analisados individualmente. Recomenda-se a 

continuação do estudo sobre o impacto da localização da fonte na sensibilidade 

tomográfica do sistema em diferentes distâncias entre o centro e a periferia.      
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 

PROJETO DOSIMETRIA – PACIENTE # _____ 

 

SUMÁRIO 

 

Tabela 1 – Dados referentes ao paciente   

Tabela 2 – Relação de equipamentos usados por tipo de medição  

Tabela 3 – Parâmetros fixos de aquisição de imagem  

Tabela 4 – Atividade administrada na fase terapia  

Tabela 5 – Taxas de doses externas   

Tabela 6 – Quantificação de imagem: parâmetros da gama câmara  

 

Tabela 1 – Dados referentes ao paciente 

Nome  

Identificação  

Matrícula HSFE  

Data de nascimento  

Gênero  

Altura / Peso                                                      / 

Nome do responsável  

Telefone residencial  

Telefone celular  

Endereço  

 

Tabela 2 – Relação de equipamentos usados por tipo de medição 

Tipo de Monitoração Fabricante Modelo Nº série Proprietário 
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Tabela 3 – Parâmetros fixos de aquisição de imagem 

Matriz estática  

Matriz varredura  

Colimador  

 

Tabela 4 – Atividade administrada  

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 5 – Taxas de doses externas 

(detector a 2 m com paciente sentado e na altura da cervical) 

Amostragem Taxa de dose (Sv/h) 

Data Hora 

Detector Cintilador - Identi 
FINDER 

Detector Geiger Muller 

Leitura BG 
Leitura 
líquida 

Leitura BG 
Leitura 
líquida 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Tabela 6 – Quantificação de imagem: parâmetros da gama câmara  
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ANEXO D 

 

 

 

Figura D.0.1: Ajustes exponenciais para termos rápido e lento e ajuste bi-exponencial da relação 

entre as atividades residuais de corpo inteiro (GBq) em função do tempo (h) para paciente 1 

 

 

 

Figura D.0.2: Ajustes exponenciais para termos rápido e lento e ajuste bi-exponencial da relação 

entre as atividades residuais de corpo inteiro (GBq) em função do tempo (h) para paciente 3 
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Figura D.0.3: Ajustes exponenciais para termos rápido e lento e ajuste bi-exponencial da relação 

entre as atividades residuais de corpo inteiro (GBq) em função do tempo (h) para paciente 4 

 

 

 

Figura D.0.4: Ajustes exponenciais para termos rápido e lento e ajuste bi-exponencial da relação 

entre as atividades residuais de corpo inteiro (GBq) em função do tempo (h) para paciente 5 
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Figura D.0.5: Ajustes exponenciais para termos rápido e lento e ajuste bi-exponencial da relação 

entre as atividades residuais de corpo inteiro (GBq) em função do tempo (h) para paciente 7 

 

 

 

 

Figura D.0.6: Ajustes exponenciais para termos rápido e lento e ajuste bi-exponencial da relação 

entre as atividades residuais de corpo inteiro (GBq) em função do tempo (h) para paciente 8 
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Figura D.0.7: Ajustes exponenciais para termos rápido e lento e ajuste bi-exponencial da relação 

entre as atividades residuais de corpo inteiro (GBq) em função do tempo (h) para paciente 9 

 

 

 

Figura D.0.8: Ajustes exponenciais para termos rápido e lento e ajuste bi-exponencial da relação 

entre as atividades residuais de corpo inteiro (GBq) em função do tempo (h) para paciente 10 


