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RESUMO 

 

O carcinoma diferenciado de tireoide é a neoplasia endocrinológica mais 

frequente e sua incidência só aumenta. A terapia com iodo radioativo (
131

I) é um método 

bem estabelecido utilizado no tratamento da doença. Entretanto, seu uso é objeto de 

controvérsias em pacientes com baixo risco de recidiva da doença após cirurgia, devido 

ao risco de indução de um segundo câncer primário, principalmente em pacientes jovens. 

Para estimar o risco de carcinogênese nos pacientes tratados com iodo radioativo, foram 

calculadas as doses absorvidas, após uma administração única de Na
131

I, em quatro 

órgãos críticos (glândulas salivares, estômago, rins e medula óssea) de 416 pacientes de 

dois hospitais do Rio de Janeiro. A idade média dos pacientes foi de 47,7 ± 15,4 anos, e 

352 deles (85%) eram mulheres. As doses absorvidas médias nos órgãos críticos foram: 

1,567 ± 0,431 Gy nas glândulas salivares, 1,022 ± 0,738 Gy no estômago, 0,315 ± 0,090 

Gy no rim e 0,185 ± 0,051 Gy na medula óssea. Estes valores de dose ficaram bem 

abaixo dos limiares para efeitos determinísticos, e os pacientes mais jovens receberam 

doses absorvidas semelhantes às dos mais idosos. Em seguida, estes dados foram usados 

para estimar o risco atribuível ao tempo de vida (LAR) usando-se os modelos 

matemáticos do relatório BEIR VII. Este cálculo foi feito dividindo-se os pacientes por 

sexo e idade média, para quatro faixas etárias.  As estimativas de incidência de câncer 

induzido pela radiação segundo o modelo variaram de 948 casos por 100.000 pessoas 

para câncer de estômago em pacientes mulheres com 21 anos de idade, caso mais crítico, 

a 16 casos por 100.000 pessoas para câncer do rim em pacientes mulheres com 75 anos 

de idade. A dose absorvida média de 0,18 Gy  verificada na medula óssea das pacientes 

mulheres até 25 anos está relacionada a um LAR de leucemia de 151 casos em 100.000 

pessoas. O risco de carcinogênese foi sempre consideravelmente maior nos pacientes 

mais jovens em relação aos mais velhos. Mulheres com 20 anos tratadas com 3,7 GBq de 

Na
131

I apresentaram um risco estimado de leucemia de 0,54 em 1.000 e de 3,5 em 1.000, 

para câncer de estômago. O risco de câncer de estômago para estas mesmas mulheres cai 

para 1,75 em 1.000 para uma atividade de Na
131

I administrada de 1,85 GBq e cerca de 1 

em 1.000 para uma atividade de 1,11 GBq. Este estudo sugere que pacientes jovens de 

baixo risco devem receber uma atividade máxima de Na
131

I para ablação de 1,85 GBq, 

caso o tratamento com radioiodo seja considerada necessário. 
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ABSTRACT 

 

The differentiated thyroid carcinoma is the most common endocrine cancer, and 

its incidence is growing. The therapy with radioactive iodine (
131

I) is a well-established 

method used to treat the disease. However, its use in patients at low risk of recurrence 

after surgery is controversial because of the risk of causing a radiation-induced second 

primary cancer, especially in younger patients. In order to estimate the risk of 

carcinogenesis in patients treated with radioactive iodine, the absorbed doses, after a 

single administration of Na
131

I, were calculated in four critical organs (salivary glands, 

stomach, kidneys and bone marrow) of 416 patients from two hospitals in the city of Rio 

de Janeiro. The average age of patients in the study was 47.7 ± 15.4 years, and 352 of 

them (85%) were women. The average absorbed doses in the critical organs were: 1.567 

± 0.431 Gy in the salivary glands, 1.022 ± 0.738 Gy in the stomach, 0.315 ± 0.090 Gy in 

the kidney and 0.185 ± 0.051 Gy in the bone marrow. These dose values were well below 

the thresholds for deterministic effects, and younger patients received absorbed doses 

similar to those of older people. Then, these data were used to estimate the lifetime 

attributable risk (LAR) using the mathematical models of BEIR VII report. This 

calculation was made by dividing patients by gender and average age to four age groups. 

The radiation-induced cancer estimates ranged from the upper extreme of 948 cases per 

100,000 people for stomach cancer in 21-year-old female patients, to 16 cases per 

100,000 people for kidney cancer in female patients with 75 years of age. The average 

absorbed dose of 0.18 Gy observed in the bone marrow of female patients up to 25 years 

of age is related to a LAR of leukemia of 151 cases per 100,000 people. The risk of 

carcinogenesis was considerably higher in younger patients compared to older ones. 20 

years women treated with 3.7 GBq of Na
131

I had an estimated risk of leukemia of 0.54 in 

1,000 and a risk of stomach cancer induction of about 3.5 in 1,000. The risk of stomach 

cancer induction for these same woman decreases to 1.75 in 1,000 for an administered 

activity of 1.85 GBq, and about 1 in 1,000 for an activity of 1.11 GBq. This study 

indicates that low-risk young patients should not receive an activity of Na
131

I higher than 

1.85 GBq, if the treatment with radioactive iodine is considered necessary. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

O câncer de tireoide corresponde a aproximadamente 1 a 5% dos casos de 

câncer nas mulheres em todo o mundo, atingindo uma proporção menor de homens, 

abaixo de 2%[1,2]. Embora ainda considerada relativamente pouco frequente, é a 

neoplasia maligna endocrinológica mais comum e, mais importante, sua incidência vem 

aumentando acentuadamente ao longo das últimas décadas, demonstrando o aumento 

mais acelerado dentre todos os tipos de câncer [3-6]. Este aumento da incidência é 

atribuído por vários autores ao desenvolvimento e popularização de métodos citológicos 

e de imagem que permitem a detecção precoce de tumores pequenos e de tipo 

histológico muito pouco agressivo, sendo por isso clinicamente pouco relevante[7-9]. 

Por outro lado, também tem se elevado a incidência de tumores maiores e mais 

agressivos, e a mortalidade específica por câncer de tireoide nos EUA e em outros 

países tem permanecido estável ou diminuído muito pouco para uma doença maligna 

que está sendo diagnosticada tão precocemente, o que contradiz a hipótese acima 

[3,6,10]. Assim sendo, embora o aumento na detecção seja provavelmente o principal 

responsável pela grande elevação na incidência da doença (um aumento aparente), é 

possível que outros fatores carcinogênicos ainda desconhecidos estejam contribuindo 

para o surgimento dos novos casos (aumento verdadeiro)[6,11,12].  

No Brasil, estima-se que o câncer de tireoide seja atualmente a quinta neoplasia 

maligna de maior incidência em mulheres, com 2,9% do total de novos casos de câncer 

femininos em 2014. Entre os homens, assim como no resto do mundo, a incidência é 

mais baixa[1]. Repete-se em nosso país o mesmo fenômeno do contínuo e significativo 

aumento da incidência da neoplasia tireoidiana verificado em vários países do mundo 

em período recente[13]. 

O Carcinoma Diferenciado de Tireoide (CDT) está usualmente associado a um 

ótimo prognóstico, especialmente nas pessoas com menos de 45 anos,  com uma 

sobrevida em 5 anos acima de 97% [14]. O tratamento inclui a remoção cirúrgica do 

órgão e, na maioria dos casos, administração posterior de iodo radioativo para ablação 

de remanescentes tireoidianos ou tratamento de tumor residual ou metastático (sob a 

forma de iodeto de sódio, Na
131

I). Diversos consensos ou guidelines para manejo dos 

pacientes com câncer diferenciado de tireoide publicados nos últimos 10 anos 

recomendam unanimemente a radioiodoterapia para os pacientes com alto risco de 

recidiva e mortalidade. Já o uso do Na
131

I para ablação de remanescentes tireoidianos 



2 

 

em pacientes considerados de baixo risco é uma questão ainda debatida devido à 

incerteza quanto aos benefícios desta conduta nestes casos. Porém, a tendência atual é 

no sentido de evitar a radioiodoterapia neste grupo de pacientes, não obstante a ausência 

de estudos de sobrevida a longo prazo que ofereçam suporte a essa conduta[15-21].  

Em que pesem as incertezas quanto à validade de seu uso em alguns grupos de 

pacientes, o aumento da incidência da doença tem levado a uma crescente utilização da 

terapia com radioiodo para tratamento do CDT, incluindo casos de câncer de baixo risco 

em pacientes com longa expectativa de vida [22]. A categoria de pacientes com doença 

de baixo risco representa a grande maioria dos novos casos de câncer de tireoide 

descobertos anualmente, e nestes pacientes uma possível pequena redução no número 

de recidivas obtida com o uso da radioiodoterapia deveria ser criteriosamente ponderada 

em relação aos riscos de longo prazo do tratamento. 

O efeito carcinogênico é uma possível e preocupante complicação de longo 

prazo, e o aumento da incidência de casos de segundo câncer primário seria um dos 

mais sérios efeitos indesejados que poderiam ocorrer em pacientes tratados com 

radioiodo. Dados de grandes estudos parecem confirmar que o radioiodo pode induzir o 

aparecimento de segundo câncer primário, com uma probabilidade no máximo 

comparável a da radioterapia externa, porém menor do que a da quimioterapia[23]. 

Assim, embora a radioiodoterapia seja segura do ponto de vista farmacológico e 

não apresente risco carcinogênico maior do que outras modalidades não-cirúrgicas de 

tratamento do câncer, o processo de decisão médica para indicação do tratamento com 

radioiodo deve incorporar uma cuidadosa análise dos benefícios e dos riscos desta 

terapia – particularmente no caso de pacientes mais jovens com carcinomas de baixo 

risco. Em relação a este subgrupo, existem algumas evidências de que o benefício do 

uso de radioiodo pode ser muito pequeno ou mesmo inexistente em termos de sobrevida 

e sobrevida livre de recidiva [24,25], embora também existam críticas aos estudos que 

sugerem a não utilização da radioiodoterapia nestes pacientes [21]. 

Em relação à análise do risco (basicamente o risco de carcinogênese), a maioria 

dos organismos internacionais envolvidos com o estudo dos riscos causados pela 

radiação, baseados em evidências teóricas e experimentais e com vistas principalmente 

à radioproteção, postulam que exposições mínimas à radiação são suficientes para a 

indução de câncer [26–28]. Uma das mais importantes publicações científicas sobre os 

efeitos biológicos carcinogênicos da radiação, o relatório do comitê BEIR VII 
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(Biological Effects of Ionizing Radiation) da Academia Nacional de Ciências norte-

americana [26], publicado em 2006, reiterou a relação entre a exposição a baixas doses 

de radiação e a indução de diversos tipos de câncer e estabeleceu modelos matemáticos 

para a estimativa do risco de carcinogênese. 

Depois de quase 70 anos decorridos do seu primeiro uso na terapia do carcinoma 

diferenciado de tireoide, ainda há significativa controvérsia no que se refere ao uso do 

radioiodo na maior parte dos pacientes com esta doença, aquela constituída pelos que 

são considerados de baixo risco para recidiva e mortalidade. Não há consenso absoluto 

sobre qual paciente pode prescindir da terapia, qual atividade usar caso se opte pelo 

tratamento com 
131

I, a existência de benefícios mensuráveis, quais pacientes devem ser 

incluídos na categoria de baixo risco e, finalmente, a magnitude do risco de 

aparecimento de um segundo câncer primário após o uso do radiofármaco[21].  

Dado o conjunto de incertezas e evidências por vezes contraditórias 

mencionadas anteriormente, é necessária uma análise criteriosa da relação 

risco/benefício para orientar o manejo clínico do paciente com CDT, e a decisão crítica 

de não administrar a terapia com 
131

I precisa ser justificada não apenas pelas dúvidas 

quanto aos seus benefícios, mas também simultaneamente por uma estimativa quanto 

aos seus riscos. Com esta finalidade, é necessário que se disponibilize para a equipe 

médica e para o paciente e sua família alguma informação quanto ao risco mais 

importante, que é o do surgimento de um segundo câncer primário em decorrência da 

exposição a uma determinada dose de radiação durante o tratamento com Na
131

I em 

uma realidade brasileira. Até o presente momento, esta informação não está disponível 

de forma prática e acessível para os profissionais de saúde responsáveis pelo manejo 

dos pacientes com neoplasias de tireoide.  

 

 

 

 

.  
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2- OBJETIVOS 

 

2.1- Objetivo primário: 

Adequar os modelos matemáticos do relatório BEIR VII às características 

demográficas e epidemiológicas brasileiras, utilizando-os para estimar o risco de 

carcinogênese em uma população de pacientes tratados com Na
131

I entre os anos de 

1972 e 2015. 

2.2- Objetivos secundários: 

1- A partir das estimativas de risco de carcinogênese obtidas com os modelos 

matemáticos do relatório BEIR VII, avaliar a relação risco-benefício da redução 

da atividade de Na
131

I administrada para tratamento do Carcinoma Diferenciado 

de Tireoide em pacientes de baixo risco. 

2- Estimar as doses absorvidas em órgãos críticos (etapa primordial para que se 

possa estimar o risco estocástico) nas diferentes atividades de 
131

I administradas 

para tratamento entre os anos de 1972 e 2015 e verificar se estas se mantêm 

abaixo dos limiares para aparecimento de efeitos determinísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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3.1- Carcinoma Diferenciado de Tireoide 

O câncer de tireoide engloba vários subtipos histológicos: carcinoma papilífero, 

carcinoma folicular, carcinoma de células de Hürthle (às vezes considerado como uma 

variante do carcinoma folicular), carcinoma insular, carcinoma medular, carcinoma 

pouco diferenciado, carcinoma anaplásico, entre outros. A maioria das neoplasias 

malignas tireoidianas é derivada de dois tipos de células presentes na glândula: as 

células foliculares e as células C. O carcinoma medular desenvolve-se a partir das 

células C, de origem neuroendócrina, que secretam calcitonina e atuam na homeostase 

do cálcio. Estas células não captam iodo para sintetizar hormônio, e por isso o 

carcinoma medular não é passível de tratamento com iodo radioativo[29].  

As células foliculares, por outro lado, captam iodo por meio do cotransportador 

NIS (Sodium/Iodide Symporter, uma glicoproteína transmembrana), sintetizam a 

proteína tireoglobulina, à qual será ligado e em seguida, conjugado o iodo, clivam por 

proteólise a tireoglobulina produzindo os hormônios tireoidianos tiroxina (T4) e 

triiodotironina (T3) e os liberam na corrente sanguínea em resposta ao estímulo do 

hormônio TSH (Thyroid Stimulating Hormone),  conforme mostrado na figura 1. Estas 

são as células que dão origem aos subtipos histológicos mais frequentes do câncer de 

tireoide: o carcinoma papilífero (o mais comum), o carcinoma folicular e o pouco 

frequente carcinoma de células de Hürthle [29–31]. 

Os carcinomas papilífero, folicular e de Hürthle são denominados carcinomas 

diferenciados de tireoide (CDT), pois suas células mantêm em certa medida funções 

presentes no tecido folicular que lhes deu origem. A grande maioria (80%) dos tumores 

malignos da tireoide é constituída pelo tipo papilífero, de acordo com a classificação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), e o segundo tipo histológico mais comum é o 

tumor folicular (10%). O carcinoma de células de Hürthle é o menos diferenciado dos 

três, e representa menos de 3% dos casos de CDT [15].  
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Figura 1 - Representação esquemática da via biossintética dos hormônios tireoidianos triiodotironina (T3) 

e tiroxina (T4) na célula folicular da tireoide. Os folículos tireoidianos são formados por uma camada de 

células epiteliais circundando o colóide. A superfície basolateral das células é mostrada à esquerda, e a 

superfície apical à direita. O pequeno círculo preto representa a proteína cotransportadora de sódio-iodeto 

(NIS), através da qual é realizado o transporte ativo de iodeto (I2); o quadrado cinza indica o receptor do 

hormônio estimulante da tireoide (TSH); TPO: tireoperoxidade, enzima que catalisa a organificação do 

iodo na molécula de tireoglobulina (Tg). A tireoblobulina posteriormente entra na célula por endocitose e 

sofre hidrólise no interior de fagolisossomos, liberando as moléculas de T3 e T4 (adaptado de Vieja et 

al.)[32]. 
 

As células dos carcinomas bem diferenciados são capazes de captar iodo da 

circulação da mesma forma que as células foliculares que lhes deram origem, pois 

também apresentam a proteína cotransportadora de sódio/iodeto (NIS) em sua 

membrana [31]. No manejo dos pacientes com CDT, portanto, é possível usar o iodo 

radioativo (Na
131

I) para destruir o tecido tireoidiano remanescente após a cirurgia de 

remoção da glândula com neoplasia (ablação) ou para eliminar células tumorais 

metastáticas (radioiodoterapia propriamente dita) [17].  

Por fim, alguns tipos de carcinoma, embora provavelmente derivados dos 

carcinomas bem diferenciados de tireoide [30], perdem a capacidade de expressar as 

proteínas que fornecem as características funcionais e anatômicas do tecido glandular 

original. Neste caso, como de resto acontece com todos os cânceres que perdem as 

características das células que lhes deram origem, o prognóstico e evolução da doença 

costumam ser piores [33]. Os tipos histológicos de carcinoma tireoidiano não 

diferenciado são o carcinoma anaplásico, o mais indiferenciado e agressivo, de rápida 

progressão e com nível de mortalidade que se aproxima de 100%, e o carcinoma pouco 



7 

 

diferenciado da tireoide, um pouco menos agressivo que o anaplásico mas também com 

mortalidade elevada [34]. Não é possível usar o radioiodo para tratamento destes tipos 

de neoplasia, pois suas células não expressam a proteína cotransportadora NIS em sua 

superfície, e portanto não captam iodo [29]. 

 

3.2-Estadiamento do Carcinoma Diferenciado de Tireoide (CDT) 

O estadiamento pós-operatório do câncer de tireoide é usado para: 

 Estimar o risco de mortalidade; 

 Determinar o risco de recorrência do CDT; 

 Adaptar as decisões relativas à terapia adjuntiva pós-operatória, incluindo 

radioiodoterapia e supressão do TSH, ao risco do paciente para recorrência e 

mortalidade; 

 Tomar decisões referentes à frequência e intensidade do seguimento, que deve 

ser mais intensivo nos pacientes com níveis mais elevados de risco; 

 Permitir comunicação mais uniforme e objetiva relacionada ao paciente entre os 

profissionais de saúde. Os sistemas de estadiamento também permitem a 

avaliação de estratégias terapêuticas diferentes aplicadas a grupos comparáveis 

de pacientes em estudos clínicos [15,17]. 

 

O sistema de estadiamento mais utilizado é o proposto pela Union for 

International Cancer Control/American Joint Committee on Cancer (UICC/AJCC) que 

considera a extensão do tumor primário (T), a presença de metástase linfonodal (N) e a 

presença de metástase à distância (M), baseando-se também na faixa etária (ver tabela 

1). Apesar de sua indiscutível importância no estadiamento de todos os tipos de tumores 

e de diversos guidelines recomendarem o seu uso, no caso específico do câncer de 

tireoide existe o risco de classificação incorreta de alguns pacientes [15], pois o sistema 

da UICC/AJCC não leva em consideração uma série de variáveis que sabidamente 

influenciam a evolução e o prognóstico. Desta forma, o estadiamento TNM tem 

capacidade limitada para predizer a persistência e recorrência do CDT, sendo mais útil 

para estimar a taxa de mortalidade relacionada à doença [15,17]. 
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Tabela 1- Sistema de classificação TNM para Carcinoma Diferenciado de Tireoide[15,35]. 

 Definição 

T1 Diâmetro do tumor ≤ 2cm 

T2 Diâmetro do tumor primário > 2 cm até 4 cm 

T3 Diâmetro do tumor primário > 4 cm, limitado à tireoide ou com extensão extratireoidiana 

mínima 

T4a Tumor de qualquer tamanho estendendo-se além da cápsula tireoidiana e invadindo tecidos 

moles subcutâneos, laringe, traqueia, esôfago ou nervo laríngeo recorrente 

T4b Tumor invade fáscia pré-vertebral, vasos mediastínicos ou artéria carótida 

TX Tamanho do tumor primário desconhecido, mas sem invasão extratireoidiana 

N0 Ausência de linfonodos metastáticos 

N1a Metástases para o nível VI (pretraqueais, paratraqueais e prelaríngeos/linfonodos de 

Delphian 

N1b Metástases para linfonodos cervicais unilaterais, bilaterais, contralaterais ou mediastinais 

superiores. 

NX Linfonodos não avaliados na cirurgia 

M0 Ausência de metástases à distância 

M1 Metástases à distância 

MX Sem definição quanto a metástases à distância 

Estágios 

 

Idade do paciente < 45 anos Idade do paciente ≥ 45 anos 

Estágio I Qualquer T, Qualquer N, M0 T1, N0, M0 

Estágio II Qualquer T, Qualquer N, M1 T2, N0, M0 

Estágio III 

 

T3, N0, M0 

  

T1, N1a, M0 

  

T2, N1a, M0 

  

T3, N1a, M0 

Estágio IVA 

 

T4a, N0, M0 

  

T4a, N1a, M0 

  

T1, N1b, M0 

  

T2, N1b, M0 

  

T3, N1b, M0 

  

T4a, N1b, M0 

Estágio IVB 

 

T4b, Qualquer N, M0 

Estágio IVC 

 

Qualquer T, Qualquer N, M1 

 

Para melhor predizer o risco de persistência ou recorrência da doença, a 

American Thyroid Association (ATA) elaborou um sistema conciso de estadiamento 

que divide os pacientes nas categorias de risco baixo, intermediário e alto para 

recorrência ou persistência do CDT, apresentado na tabela 2. 
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Tabela 2 - Classificação do risco de recorrência da ATA 

 

Metástase 

Regional 

Metástase 

à distância 

Extensão 

extra- 

tireoidiana 

Ressecção 

cirúrgica 

Histologia 

agressiva 

Captação 

de IR
c
 fora 

do leito 

tireoidiano 

Risco baixo
a
 Ausente Ausente Ausente Completa Ausente Ausente  

Risco 

intermediário
b
 

Presente Ausente Microscópica Completa Presente Presente 

Risco alto
b
 

 
Presente Macroscópica Incompleta 

  a 
Todos têm de estar presentes para ser baixo risco.                                Adaptado de Nixon et al, 2013[24] 

b 
Apenas um precisa estar presente para ser risco intermediário ou alto.                         

c 
Iodo radioativo (IR). 

 

Os pacientes classificados inicialmente como de baixo risco pelo sistema da 

ATA apresentam probabilidade de recidiva ou de doença estrutural persistente de 3%. A 

probabilidade para os pacientes da categoria de risco intermediário é de 18%, e a do alto 

risco é de 66% [36]. 

Alguns estudos demonstraram que a estratificação pode ser aperfeiçoada se a 

estimativa de risco obtida inicialmente for ativamente modificada com o passar do 

tempo, baseando-se na resposta à terapia e na evolução da doença [36,37].  

 

3.3-Tratamento do Carcinoma Diferenciado da Tireoide (CDT) 

O tratamento usualmente recomendado para o CDT com tumores maiores que 

1 cm compreende a cirurgia (tireoidectomia total ou subtotal), seguida pela terapia com 

iodo radioativo (Na
131

I), e pelo uso contínuo de hormônio tireoidiano (levotiroxina) 

para corrigir o hipotireoidismo e reduzir ou suprimir a secreção do hormônio 

estimulante da tireoide (TSH - Thyroid Stimulating Hormone) [30]. 

 

3.3.1- Cirurgia 

A cirurgia é a modalidade primordial de tratamento dos pacientes com CDT. Em 

pacientes com tumores maiores do que 1 cm, a tireoidectomia total é o procedimento 

indicado. A lobectomia (retirada de apenas parte da glândula) pode ser suficiente no 

caso de tumor papilífero clássico menor do que 1 cm, intratireoidiano, unifocal e de 

baixo risco, na ausência de história prévia de irradiação de cabeça e pescoço ou 

metástase linfonodal[15,17]. A tireoidectomia deve ser realizada preferencialmente por 

cirurgião de tireoide experiente para minimizar o risco de hipoparatireoidismo (pela 
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remoção das glândulas paratireoides junto com a tireoide) e de lesão no nervo laríngeo 

recorrente. A tireoidectomia total está associada a menores taxas de recidiva local e 

regional e a menor mortalidade nos pacientes de alto risco, em relação à lobectomia[30]. 

O guideline da ATA[15] e o Consenso Brasileiro sobre Nódulo Tireoidiano e 

Câncer Diferenciado de Tireoide[17] recomendam a realização, junto com a 

tireoidectomia, de dissecção e esvaziamento nodal do compartimento cervical central 

(nível VI) caso haja evidências de acometimento linfonodal nesta região. O 

esvaziamento linfonodal central é indicado de forma profilática nos pacientes com 

tumores maiores e mais agressivos. Se houver acometimento de linfonodos dos 

compartimentos laterais, o cirurgião também realiza o esvaziamento das cadeias nodais 

desta região[15,17]. 

 

3.3.2- Terapia Supressiva com Levotiroxina 

As células neoplásicas do CDT expressam o receptor do hormônio estimulante 

da tireoide (TSH - thyroid stimulating hormone) em sua membrana e respondem ao seu 

estímulo com o aumento da expressão de várias proteínas específicas (tireoglobulina, 

NIS) e com o aumento das taxas de crescimento celular. A supressão do TSH por 

mecanismo de feedback negativo usando doses suprafisiológicas de levotiroxina é 

realizada no tratamento dos pacientes com CDT com a intenção de diminuir a taxa de 

recidiva além, é claro, de corrigir o hipotireoidismo causado pela tireoidectomia[15]. 

Uma meta-análise englobando 10 estudos clínicos publicada por McGriff et al. 

em 2002[38] demonstrou que os pacientes submetidos a terapia supressiva com 

levotiroxina apresentaram um risco menor de eventos clínicos adversos (persistência ou 

recidiva da doença e morte) em relação aos pacientes que não receberam terapia 

supressiva, com risco relativo de 0,73 (p < 0,05).  

A intensidade da supressão hormonal deve ser ajustada ao risco da doença. Para 

pacientes com tumores de baixo risco pelo sistema da ATA recomenda-se manter 

inicialmente um nível sérico de TSH entre 0,1 e 0,5 mU/L, o qual pode posteriormente 

ser reajustado para valores próximos ao nível inferior da normalidade caso o paciente 

apresente uma boa resposta ao tratamento. Pacientes com CDT de risco intermediário 

ou alto devem manter o TSH sérico abaixo de 0,1 mU/L[15]. 
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3.3.3- Radioiodoterapia 

O uso do radioiodo (
131

I) para o diagnóstico e tratamento de patologias benignas 

e malignas tireoidianas foi talvez o principal responsável pelo surgimento da Medicina 

Nuclear como especialidade médica. O primeiro uso terapêutico documentado do iodo 

radioativo na forma do radiofármaco iodeto de sódio (NaI) ocorreu em 1941, para 

tratamento de pacientes com Doença de Graves (na verdade, uma mistura de Na
130

I e 

Na
131

I)[39] e, em 1946, foi publicado o primeiro relato sobre o uso do Na
131

I para 

terapia do adenocarcinoma de tireoide[40]. Desde então, este radioisótopo passou a ser 

um componente importante nos protocolos de tratamento do CDT.  

O iodo radioativo é captado e concentrado nas células foliculares tireoidianas 

através de uma proteína cotransportadora de sódio-iodeto (NIS, sodium iodine 

symporter). Apesar da proteína cotransportadora NIS estar localizada no tecido 

tireoidiano, ela pode ser encontrada em células de vários outros órgãos que também 

captam iodo, tais como estômago, glândulas salivares, mamas em lactação, timo, 

mucosa nasal, glândulas lacrimais e placenta[41].  

Carcinomas diferenciados de tireoide podem concentrar iodo, expressar 

receptores de TSH e produzir tireoglobulina, ao passo que os carcinomas pouco 

diferenciados ou não diferenciados usualmente não o fazem. Pacientes com carcinoma 

medular de tireoide, linfoma ou câncer anaplásico não são candidatos à terapia com 

Na
131

I porque estas neoplasias não expressam NIS e, portanto, não concentram iodo[31]. 

O 
131

I está disponível para ingestão oral sob a forma de iodeto de sódio (Na
131

I), 

em solução ou cápsula. A cápsula é mais segura do que a solução líquida, pois menos 

radioatividade é liberada no ambiente durante a manipulação. O Na
131

I é rápida e 

completamente absorvido nas porções superiores do intestino[31]. 

 

3.3.4- Indicações da Radioiodoterapia e Seleção da Atividade a Ser 

Administrada 

Existem três razões básicas para o uso da terapia com radioiodo em pacientes 

com CDT: 

 Ablação, visando erradicar o tecido tireoidiano remanescente pós-cirurgia de 

forma a obter níveis indetectáveis de tireoglobulina e facilitar o 
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acompanhamento posterior dos pacientes (ao longo deste trabalho, o termo 

"ablação" será usado estritamente com este significado); 

 Terapia propriamente dita, visando irradiar e destruir focos neoplásicos não 

retirados cirurgicamente e, consequentemente, diminuir o risco de recidiva da 

doença; 

 Obtenção de imagens cintilográficas de todo o corpo (PCI - Pesquisa de Corpo 

Inteiro) após a administração do radioiodo, permitindo a detecção de possíveis 

focos de persistência da doença[42]. 

A ablação ou terapia com radioiodo são formas de tratamento radioisotópico que 

são realizadas após uma cirurgia de tireoidectomia total. Nos pacientes de baixo risco, o 

objetivo é eliminar todo o tecido tireoidiano remanescente com a finalidade de facilitar 

o seguimento do paciente com dosagens de tireoglobulina (Tg) e, possivelmente, 

pesquisa de corpo inteiro (PCI) com 
131

I ou 
123

I. A proteína tireoglobulina é um 

marcador específico de recidiva tumoral nos pacientes tratados com cirurgia e ablação, 

pois nesta situação esta só poderia ser produzida por células tumorais. Além disso, a 

ablação com radioiodo aumenta a eficácia do tratamento de uma possível recidiva, pois 

não haverá mais tecido tireoidiano normal residual para competir pela captação de 
131

I. 

Por fim, a administração de atividades elevadas de Na
131

I para o procedimento de 

ablação permite a obtenção de uma imagem de corpo inteiro com grande sensibilidade 

para a detecção de doença persistente ou metástases, o que pode mudar o prognóstico e, 

consequentemente, o seguimento do paciente[43]. 

Em pacientes com risco intermediário ou elevado, a terapia com radioiodo é uma 

forma de tratamento adjuvante que tem como objetivo eliminar o tecido neoplásico 

residual ou metastático, havendo também o benefício da realização de imagens pós-dose 

terapêutica de 
131

I, que permitem avaliação mais sensível das metástases à distância. 

A indicação da ablação ou terapia com Na
131

I e a escolha da atividade a ser 

empregada é baseada em fatores prognósticos geralmente referenciados à estratificação 

de risco estabelecida no guideline da ATA[15,21,31]. No extremo de menor risco, não 

há benefício claramente comprovado da ablação com radioiodo em pacientes com 

tumores intratireoidianos menores do que 1 cm sem invasão capsular ou metástase. 

Neste sentido, os guidelines europeus e norte-americanos para o tratamento do CDT 
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avaliam como desnecessária a ablação com Na
131

I nos pacientes com microcarcinomas 

(tumor <1 cm) intratireoidiano sem metástase para linfonodo [15,19]. 

Nos casos de pacientes com tumores maiores do que 1 cm, tumores multifocais, 

extensão além da cápsula tireoidiana ou com metástases linfonodais, porém sem 

características que os classifiquem como de alto risco, existe ainda controvérsia sobre os 

benefícios da ablação com Na
131

I em termos de sobrevida global e sobrevida livre de 

doença. Ressalte-se que estes pacientes, que se distribuem pelas categorias de risco 

baixo e intermediário, constituem cerca de metade dos casos de CDT que são 

diagnosticados atualmente[44]. 

Para os pacientes com CDT de alto risco, por outro lado, existem evidências 

claras de que a terapia com Na
131

I prolonga a sobrevida livre de doença e a sobrevida 

global[15,17,19,44,45]. 

Infelizmente, ao se analisar os guidelines e principais trabalhos publicados sobre 

o tema, verifica-se que não há homogeneidade nas indicações para o uso do radioiodo 

no tratamento dos pacientes com CDT, em que pese o fato deste radiofármaco ser 

administrado para terapia das doenças da tireoide (o CDT entre elas) há cerca de 70 

anos. De um modo geral, os guidelines dividem os pacientes em três grandes grupos 

quando se trata de decidir pela indicação ou não da radioiodoterapia: um primeiro grupo 

consiste dos pacientes para os quais acredita-se não existir indicação para o uso do 

radiofármaco; um segundo grupo para o qual a administração do Na
131

I estaria 

claramente indicada; e um terceiro grupo, constituído basicamente pelos pacientes de 

risco intermediário, no qual a administração do radioiodo deve ser realizada de forma 

seletiva, considerando-se cada caso individualmente, conforme apresentado na tabela 

3[44]. 

Pelo que se pode observar na tabela 3, os atuais guidelines preconizam 

unanimemente a radioiodoterapia nos pacientes de alto risco. Por outro lado, predomina 

a tendência a não recomendar a administração de Na
131

I para os pacientes considerados 

de baixo risco, já que vários estudos retrospectivos não mostraram alteração no 

desfecho do tratamento com o uso do radiofármaco[46]. No terceiro grupo, os que 

correspondem aproximadamente aos pacientes de risco intermediário, existe ainda um 

intenso debate quanto ao papel da radioiodoterapia. Neste grupo, os guidelines sugerem 

que as decisões sobre tratar ou não com radioiodo sejam tomadas por uma equipe 

multidisciplinar, considerando o caso individual de cada paciente. 



14 

 

Tabela 3 - Recomendações atuais para a radioiodoterapia para CDT 

Uso recomendado ou indicação 

definitiva 

Uso seletivo ou indicação 

provável 

Uso não recomendado ou sem 

indicação
a
 

American Thyroid Association, 2009 

Extensão extratireoidiana 

macroscópica 

Tumores de 1 a 4 cm sem 

extensão extratireoidiana 

Tumores ≤ 1 cm unifocais 

Metástase à distância Tumores com extensão 

estratireoidiana mínima (T3) 

Tumor multifocal com todos os 

focos ≤ 1 cm 

Tumores >4 cm Metástases linfonodais (N1) Ausência de metástases 

linfonodais documentadas (N0, 

Nx) 

 Tipos histológicos de alto risco Ausência de características de alto 

risco 

Consenso Brasileiro, 2013 

Metástase à distância Tumor de 2 a 4 cm, sem extensão 

extratireoidiana, sem metástases 

ganglionares 

Tumores ≤ 1 cm sem invasão 

extratireoidiana 

Ressecção tumoral incompleta Tumor ≤ 2 cm, sem extensão 

extratireoidiana, 1 a 3 linfonodos 

com metástases 

Tumor 1 a 2 cm unifocal, sem 

invasão extratireoidiana 

Ressecção completa, porém risco 

alto ou intermediário para doença 

persistente: extensão 

extratireoidiana, metástases 

linfonodais, tumor >4 cm ou tipo 

histológico de alto risco 

Tumor ≤ 2 cm, com extensão 

extratireoidiana mínima 

 

Consenso Latino-americano, 2009 

Metástase à distância. Tumores de 1 a 4 cm, sem 

extensão extratireoidiana
a
 

Tumor unifocal ≤ 1 cm, sem 

extensão extratireoidiana
b
 

Ressecção tumoral incompleta Ressecção tumoral completa
a
 Sem metástases linfonodais

b
 

Extensão extratireoidiana Ausência de metástases 

linfonodais
a
 

 

Tipos histológicos de alto risco Ausência de invasão vascular
a
  

Pacientes >45 anos com tumores 

maiores que 4 cm ou com 

tumores de qualquer tamanho e 

metástase linfonodal 

Ausência de captação de 

radioiodo fora do leito tireoidiano 

na imagem pós-radioiodoterapia
a
 

 

 Ausência de características 

histológicas agressivas
a
 

 

Consenso Europeu, 2006 

Metástase à distância. Tireoidectomia menor que total Ressecção tumoral completa 

Ressecção tumoral incompleta Linfonodos não avaliado na 

cirurgia 

Sem histologia de alto risco 

Ressecção tumoral completa, 

porém risco alto de recidiva ou 

mortalidade: extensão 

extratireoidiana, >10 metástases 

linfonodais ou >3 metástases 

linfonodais com extensão 

extracapsular ganglionar 

Tumores >1 cm e <4 cm.  

Tumor <1 cm com tipo 

histológico agressivo  

Tumores multifocais <1 cm 

Tumor unifocal ≤1 cm, sem 

metástases linfonodais ou à 

distância 

Carcinoma folicular minimamente 

invasivo sem invasão vascular e 

<2 cm                                                              

Ausência de extensão 

extratireoidiana 
a
Todas as características têm que estar presentes.   

b
O Consenso Latino-Americano não diz que não é indicado, afirma apenas que "não é mandatório" o uso 

da radioiodoterapia neste grupo.  

Adaptado de Pitoia et al.[47], Cooper et al.[15], Rosário et al.[17], Díez et al.[44] e Pacini et al.[19] 
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As incertezas que persistem até hoje, não apenas sobre a indicação da 

radioiodoterapia, mas também sobre o tipo de intervenção cirúrgica (quando é 

admissível a tireoidectomia parcial ou subtotal? quando proceder ao esvaziamento 

linfonodal?), são decorrentes da inexistência de estudos prospectivos randomizados de 

longo prazo. Estes estudos poderiam fornecer as evidências necessárias para embasar 

decisões importantes no manejo dos pacientes, decisões que hoje têm de ser tomadas 

com base em estudos retrospectivos ou no consenso de especialistas.  

Não é sem motivo, entretanto, que não haja até o momento nenhum estudo 

randomizado de longo prazo publicado. Os pacientes com CDT (felizmente) apresentam 

com frequência uma sobrevida bastante longa, mesmo com doença residual ou recidiva, 

o que torna na prática extremamente difícil realizar esses estudos devido ao grande 

número de pacientes e ao longo intervalo de tempo necessário para que se possa usar a 

mortalidade como desfecho[21,46]. Estudos que utilizassem a recidiva como desfecho, 

embora também dificultados pelo longo tempo de seguimento, seriam talvez mais 

factíveis. Mesmo com as dificuldades mencionadas, ou até por causa delas, os 

profissionais envolvidos no tratamento dos pacientes com CDT devem basear sua 

conduta na melhor evidência disponível (estudos observacionais, retrospectivos e 

outros). Daí a contínua importância de novos estudos que forneçam informações úteis 

para a tomada de decisões terapêuticas. 

Uma vez tomada a decisão de realizar a radioiodoterapia no paciente com CDT, 

deve-se selecionar a atividade adequada para efetuar a ablação ou eliminar o tecido 

tumoral remanescente ou metastático. A atividade de Na
131

I a ser administrada é 

comumente determinada empiricamente, utilizando valores pré-fixados que se baseiam 

em fatores como a idade do paciente, o tamanho e a histologia do tumor, a presença de 

extensão extratireoidiana ou de metástases - fatores que também estão relacionados ao 

risco de mortalidade e de recidiva da doença[48].   

O termo "atividade" empregado neste contexto de tratamento com radioisótopo é 

uma medida da radioatividade que é proporcional ao número de transições por unidade 

de tempo. A atividade A de um determinado radionuclídeo em um determinado tempo é 

definida como apresentado na equação 3.1: 

𝐴 =  
𝑑𝑁

𝑑𝑡
                                                                                                                             3.1 
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onde dN é o valor esperado para o número de transições nucleares espontâneas no 

intervalo de tempo dt [49]. A atividade administrada de um radioisótopo é especificada 

pela unidade do Sistema Internacional (SI) becquerel (Bq), sendo que 1 Bq equivale a 1 

desintegração/s (dps). A unidade convencional de atividade, ainda bastante usada, o 

curie (Ci), corresponde a 3,7 x 10
10

 dps. Nota-se que 37 MBq é igual a 1 mCi [50].  

Em uma primeira administração de Na
131

I, podem ser selecionadas atividades 

que variam de 30 a 200 mCi (1,11 GBq a 7,4 GBq) [44]. O guideline mais recente da 

Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) sobre o uso de 

radioiodo no tratamento do CDT recomenda atividades entre 30 a 100 mCi (1,11 a 3,7 

GBq) para ablação pós-cirúrgica de remanescentes tireoidianos, na dependência da 

quantidade de tecido remanescente; 150 a 200 mCi (5,55 a 7,4 GBq) para terapia de 

metástases em linfonodos cervicais ou mediastinais. Pacientes com doença avançada 

local também recebem atividades nesta faixa, após cirurgia e, se necessário, radioterapia 

por feixe externo; atividades de 200 mCi (7,4 GBq) ou mesmo acima podem ser 

empregadas para tratamento de metástases distantes, porém pacientes com metástases 

pulmonares difusas devem receber entre 150 e 200 mCi (5,55 a 7,4 GBq) para evitar o 

aparecimento de fibrose pulmonar como complicação da radioiodoterapia[51]. 

No caso do tratamento de crianças, alguns centros especializados ajustam a 

atividade de acordo com o peso corporal (por exemplo, 1,85 a 7,7 MBq/kg) ou de 

acordo com a superfície corporal, ou ainda de acordo com a idade (por exemplo, 1/3 da 

atividade para o adulto em uma criança de 5 anos, 1/2 da atividade do adulto para 

crianças de 10 anos, 5/6 da atividade do adulto para um adolescente de 15 anos) [52]. 

A administração empírica de atividades pré-fixadas de Na
131

I é o método mais 

frequentemente utilizado para a seleção da atividade do radiofármaco devido a sua 

simplicidade, apesar de possivelmente não ser a melhor solução em todos os casos. Uma 

atividade pré-fixada pode ser excessiva em algumas ocasiões e insuficiente em outras
 

[31]. Por outro lado, é recomendado que a dose estimada de radiação na medula óssea 

seja mantida abaixo de 2 Gy e, portanto, a dosimetria do sangue e do corpo inteiro pode 

ser necessária quando se planeja administrar uma atividade alta de Na
131

I para tratar 

doença metastática[51]. 

O método dosimétrico para determinação das atividades a serem administradas é 

mais complexo e trabalhoso (para profissionais e pacientes) e implica o cálculo, 

utilizando imagens com 
123

I ou 
131

I e coletas seriadas de urina, da radiação absorvida em 
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diferentes órgãos com o objetivo de administrar a dose tumoricida mais alta e evitar 

doses indesejáveis em órgãos críticos como pulmão e medula óssea[44,53]. O limiar de 

dose absorvida aceito como necessário para provocar com alta eficácia a ablação dos 

remanescentes tireoidianos é ≥ 300 Gy, ou ≥ 80 Gy para depósitos tumorais. No caso do 

método baseado na dosimetria do sangue, utiliza-se o cálculo da dose absorvida no 

sangue como "substituto" da dose na medula óssea, com o objetivo de mantê-la ≤ 2 Gy 

para evitar mielotoxicidade[52,54]. 

Nos últimos anos, diversos estudos têm investigado a possibilidade de redução 

da atividade do Na
131

I administrado para ablação em pacientes de baixo risco, com o 

intuito de diminuir a toxicidade (efeitos determinísticos) e a possibilidade de surgimento 

de um segundo câncer primário (efeito estocástico) nesta população, boa parte dela 

constituída por indivíduos com longa expectativa de vida. Destacam-se dois estudos 

clínicos prospectivos randomizados, publicados em 2012, que compararam as taxas de 

sucesso na ablação após a administração de 30 ou 100 mCi (1,11 ou 3,7 GBq) de Na
131

I 

e após o preparo prévio com hipotireoidismo (retirada da levotiroxina por um mínimo 

de 4 semanas) ou com administração de rhTSH (hormônio estimulante da tireoide 

recombinante humano), em pacientes de risco baixo e intermediário. Os estudos, o 

primeiro de Schlumberger et al.[42] e o segundo de Mallick et al.[55], mostraram taxas 

de sucesso da ablação equivalentes nos quatro grupos de pacientes acompanhados (1,11 

ou 3,7 GBq de Na
131

I com hipotireoidismo ou uso de rhTSH). Houve menos efeitos 

adversos após a administração de 1,11 MBq e após o preparo com rhTSH. Outros 

autores, entretanto, publicaram recentemente algumas críticas aos estudos de 

Schlumberger e Mallick, dentre as quais encontra-se o tempo curto de seguimento (6 a 9 

meses em Mallick e 8 meses em Schlumberger), o que não possibilita saber se a 

sobrevida global e a sobrevida livre de doença seria igual nos grupos comparados, o que 

certamente é mais importante para se decidir pela administração de uma atividade 

menor de Na
131

I [21]. 

 

3.3.5- Bases Físicas e Biológicas da Terapia com Na
131

I 

O 
131

I é um radioisótopo produzido em reator nuclear pela irradiação de dióxido 

de telúrio e durante a fissão do urânio, apresentando meia-vida física de 8,02 dias. 

Partículas β
-
 são emitidas pelos átomos de 

131
I com várias energias, sendo a energia 

média das partículas de 191 keV e a energia máxima de 606 keV. Após a emissão de 
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uma partícula β
-
, o átomo de 

131
I sofre outra transição energética com a emissão de raios 

γ. As principais radiações gama têm energia de 364 e 637 keV. Estas radiações β
-
 e γ 

constituem 90% da radiação do 
131

I (figura 2). 

 

Figura 2 - Esquema de decaimento do 
131

I (extraído de Karlsruher Nuklidkarte)[56]. 

 

A medida que a radiação ionizante emitida pelo 
131

I perde energia ao longo de 

sua trajetória, ela provoca a ruptura de ligações químicas moleculares, causando danos 

às moléculas de DNA (deoxyribonucleic acid ou ácido desoxirribonucleico), 

desencadeando disfunção e, finalmente, morte celular. A maior parte da dose de 

radiação é depositada pelas partículas β
-
, com alcance no tecido biológico menor do que 

1 mm[57]. Devido ao seu alcance limitado, a radiação β
-
 dificilmente escapa das massas 

tumorais onde o 
131

I se concentra e, portanto, atividades altas do radiofármaco podem 

ser administradas sem causar danos significativos aos tecidos adjacentes (figura 3). A 

radiação γ contribui com apenas 10% da dose total de radiação, com uma fração desta 

sendo absorvida pelo tecido funcionante e a vasta maioria deixando o paciente pela 

superfície cutânea. Esta radiação γ  que escapa do corpo para o ambiente pode ser 

identificada e quantificada por um detector de radiação[58]. 

Partículas β
-
 interagem com elétrons e núcleos atômicos da matéria em seu 

trajeto. Ao atravessar matéria composta por átomos com alto número atômico (Z), como 

o chumbo ou tungstênio, ocorre uma significativa desaceleração das partículas ao 

interagir com os grandes núcleos dos átomos, com a produção da radiação de 

frenamento (bremmsstrahlung). No tecido biológico, entretanto, formado por átomos de 
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baixo número atômico, a interação mais importante das partículas β
-
 é a eletromagnética 

que ocorre com os elétrons do meio.  

 

              Figura 3 - Esquema da penetração da partícula β
- 
no tecido tireoidiano[59]. 

 

Se uma partícula β
-
 emitida pelo 

131
I aproxima-se de um elétron, ambos irão 

repelir-se pois têm a mesma carga negativa. Se esta interação resultar apenas na 

elevação do elétron para uma camada eletrônica de maior energia, configura-se a 

chamada excitação do átomo. Entretanto, muitas vezes a radiação β
-
 possui energia 

suficiente para ejetar o elétron de sua órbita e assim ionizar o átomo[60], originando 

elétrons livres de alta energia e íons positivos ou radicais livres quando ocorre quebra 

de ligações químicas. Neste caso temos o fenômeno da ionização, e a radiação com a 

energia necessária para desencadeá-lo é denominada radiação ionizante. Por sua 

capacidade de interagir diretamente e perturbar a estrutura atômica do meio absorvedor 

que atravessa, produzindo mudanças químicas e biológicas, a radiação particulada (tal 

como a radiação β
-
) é denominada radiação diretamente ionizante. 

Uma característica importante da radiação ionizante é a liberação local de 

grande quantidade de energia. A energia dissipada em cada evento ionizante em 

materiais de baixo peso atômico, como o biológico, é de aproximadamente 33 keV[59], 

mais do que suficiente para romper uma ligação química forte. Por exemplo, a energia 

associada com uma ligação dupla do carbono (C=C) é de 4,9 keV[61]. Com a energia 

média de 191 keV, a partícula β
-
 emitida pelo 

131
I tem a capacidade de originar 

múltiplas ionizações e quebrar ligações químicas ao longo de seu trajeto antes de 

esgotar sua energia. 
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A taxa pela qual uma partícula carregada perde energia determina a distância 

que ela irá percorrer e a densidade da ionização ao longo de sua trajetória. As taxas de 

perda de energia e a densidade de ionização, por sua vez, dependem do tipo de partícula 

e de sua energia, bem como da composição e densidade do meio absorvedor. As taxas 

de perda de energia aumentam quando se elevam a energia da partícula e o número 

atômico do meio, e a taxa total de perda de energia de uma partícula carregada, 

∆𝐸/∆𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , expressa em MeV/cm, é denominada Poder de Frenamento Linear 

𝑆𝑙 (Linear Stopping Power), representado pela equação 3.2 a seguir[62]: 

𝑆𝑙 =
𝑑𝐸

𝑑𝑥
                                                                                                                                 3.2 

onde dE representa a perda de energia ao longo de uma trajetória elementar dx. 

Um parâmetro intimamente relacionado ao Sl é a Transferência Linear de 

Energia, ou LET (Linear Energy Transfer), sendo representada pela equação 3.3: 

𝐿𝐸𝑇 =  
𝑑𝐸𝐿

𝑑𝑙
                                                                                                                           3.3 

onde dEL é a energia média depositada nas imediações da trajetória dl de uma partícula 

carregada atravessando um meio absorvedor[63]. A LET é a energia transferida por 

unidade de comprimento da trajetória, usualmente expressa em keV/μm, e diferencia-se 

do Sl por não incluir em seu cálculo as perdas por radiação (bremsstrahlung, 

principalmente), que podem depositar sua energia longe da trajetória da partícula. Para 

as energias das partículas comumente empregadas nas terapias em medicina nuclear, 

porém, as perdas por radiação são pequenas, e as quantidades LET e Sl são praticamente 

idênticas[60]. 

Os efeitos biológicos da radiação dependem da energia transferida para os 

tecidos e são, portanto, uma função da LET. Conforme a LET aumenta, a capacidade da 

radiação de produzir danos biológicos também aumenta[64].  

A quantidade de radiação depositada no meio pode ser expressa pela dose 

absorvida, grandeza física que tem o gray (Gy) como unidade (ver item 3.4.1). A dose 

absorvida é uma medida da energia absorvida por unidade de massa do tecido. No 

entanto, a mesma dose absorvida de diferentes tipos de radiação não produz efeitos 

biológicos iguais. Por exemplo, 1 Gy de nêutrons produz um efeito biológico maior do 

que 1 Gy de raios X. Em ambos os casos a energia depositada é a mesma, mas a 
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distribuição espacial dos processos de ionização será diferente[61]. As radiações com 

alta LET produzem um grande número de ionizações ao longo do seu caminho, ao 

contrário das partículas de baixa LET, para as quais esse número não é tão grande. As 

partículas β
-
 são uma radiação de baixa LET, ao passo que as partículas α, prótons e 

nêutrons rápidos possuem alta LET[65]. 

Para comparar o efeito biológico de diferentes radiações é comum o uso do 

termo Eficiência Biológica Relativa[61]. A Eficiência Biológica Relativa (Relative 

Biological Effectiveness, ou RBE) compara a dose da radiação testada com a dose de 

uma radiação padrão necessária para a produção do mesmo efeito biológico, sendo 

representada pela equação 3.4: 

𝑅𝐵𝐸 =  
𝐷250

𝐷𝑟
                                                                                                                    3.4 

onde D250 é a dose da radiação padrão necessária para produzir um determinado efeito 

biológico, e Dr é a dose da radiação em teste necessária para a produção do mesmo 

efeito. Por motivos históricos, a radiação padrão para comparação é a de raios X de 

250 kVp. A RBE varia não apenas com o tipo de radiação, mas também com o tipo de 

célula ou tecido usado na experimentação, o efeito biológico em investigação, a taxa de 

dose e, ainda, o fracionamento da dose[66]. 

 

3.3.6- Efeitos Biológicos Estocásticos e Determinísticos da Radiação 

Os efeitos biológicos da exposição à radiação podem ser classificados em 

estocásticos ou determinísticos. O efeito estocástico é aquele no qual a probabilidade do 

efeito ocorrer aumenta com a dose. O câncer induzido pela radiação é um fenômeno 

essencialmente estocástico. Neste tipo de efeito, não há qualquer relação da dose de 

radiação com a gravidade da alteração biológica provocada. Por exemplo, a 

probabilidade de surgimento de leucemia induzida pela radiação é significativamente 

maior após uma exposição a 1 Gy do que a 10 mGy, porém não haverá diferença na 

gravidade da doença se ela ocorrer. Os documentos e publicações das principais 

instituições internacionais da área de radioproteção afirmam que não há um limiar de 

dose para o aparecimento dos efeitos estocásticos, pois o dano a algumas poucas células, 

ou mesmo a uma única célula, poderia teoricamente resultar na produção da doença. 

Deste modo, até mesmo exposições a doses muito reduzidas possuem algum risco, 
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mesmo que pequeno, de provocar o surgimento de um câncer. É esta hipótese, não 

comprovada experimentalmente, de que o risco aumenta com a dose e de que não há 

limiar abaixo do qual o nível do risco chegue a zero, que é a base dos modernos 

programas de proteção radiológica[63].  

Quando a exposição à radiação é muito alta, o efeito biológico predominante é a 

morte celular, que se apresenta clinicamente como alterações degenerativas no tecido 

exposto. Neste caso, os efeitos são denominados determinísticos, e a gravidade do dano 

aumenta com a dose de radiação. Efeitos determinísticos (também chamados de reações 

teciduais) diferem dos efeitos estocásticos pelo fato de possuírem um limiar de dose 

para aparecimento de danos clínicos observáveis. Exemplos de efeitos determinísticos 

são a indução de cataratas, lesões na camada basal da pele e danos hematológicos[27].  

 
 

3.4- Estimativa de Dose Interna 

3.4.1- Definições 

Dose Absorvida: 

A quantificação da radiação recebida por um órgão ou tecido potencialmente 

radiossensível é essencial para avaliar os efeitos e caracterizar os riscos da exposição. A 

grandeza utilizada para identificar e mensurar a quantidade de radiação recebida por um 

órgão ou tecido é denominada dose absorvida[62].  

A dose absorvida é definida como a energia absorvida pela unidade de massa de 

qualquer material[27] e pode ser expressa pela equação 3.5: 

𝐷 =
𝑑𝜀

𝑑𝑚
                                                                                                                              3.5 

onde 𝑑𝜀 é a energia média depositada pela radiação ionizante em um volume de matéria 

de massa dm. A unidade de dose absorvida no Sistema Internacional (SI) é o gray (Gy), 

sendo 1 Gy = 1 J kg
-1

. 

Dose Equivalente: 

Outra grandeza importante é a dose equivalente, indicada simbolicamente por 

𝐻𝑇, que é a dose absorvida média multiplicada por um fator que leva em consideração a 
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eficiência da radiação na produção de dano biológico. A dose equivalente 𝐻𝑇 é definida 

conforme a equação 3.6: 

𝐻𝑇 =  ∑ 𝑤𝑅

𝑅

𝐷𝑇,𝑅                                                                                                                 3.6 

onde 𝐷𝑇,𝑅 é a dose média depositada pela radiação R em um tecido ou órgão T, 𝑤𝑅 é o 

fator de ponderação para a radiação R e ∑ 𝑤𝑅𝑅  é o somatório dos fatores de ponderação 

𝑤𝑅 para todas as radiações envolvidas[27]. O fator 𝑤𝑅 é adimensional, portanto a 

unidade fundamental da dose equivalente é a mesma da dose absorvida. 

Operacionalmente, contudo, a grandeza é distinguida pelo uso de uma unidade especial, 

o sievert (Sv), e 𝐻𝑇 (Sv) = ∑ 𝑤𝑅𝑅  x D (Gy). 

 

Dose Efetiva: 

A relação entre a dose equivalente e a probabilidade de efeitos estocásticos 

depende do órgão ou tecido irradiado. Considerando esta relação, foram introduzidos 

pela ICRP (International Commission on Radiological Protection) fatores de peso do 

órgão ou tecido wT, que representam a contribuição relativa de um órgão ou tecido ao 

detrimento total devido aos efeitos estocásticos resultantes de uma irradiação uniforme 

do corpo inteiro[27,67]. A dose equivalente ponderada por tecido total é denominada 

dose efetiva, e é definida pela equação 3.7: 

𝐸 = ∑ 𝑤𝑇

𝑇

𝐻𝑇                                                                                                                  3.7 

onde wT  é o fator de peso do tecido T e Σ wT  = 1. A soma é realizada para todos os 

órgãos e tecidos do corpo humano que são considerados sensíveis para a indução de 

efeitos estocásticos. Os valores wT são escolhidos para representar as contribuições de 

órgãos e tecidos individuais para o detrimento radioativo global por efeito estocástico. 

A unidade SI de dose efetiva é J kg
-1

, com o nome especial sievert (Sv). A unidade é a 

mesma para a dose equivalente e a dose efetiva. Os fatores de peso atualmente 

utilizados para os tecidos são encontrados na Publicação 103 da ICRP [27]. Apesar de 

depender do sexo e da idade da pessoa, para os objetivos da radioproteção os valores 

dos fatores de peso teciduais são tomados como constantes e são aplicáveis à população 

média. 
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Atividade Acumulada 

Atividade Acumulada Ã é a integral no tempo da atividade, que é proporcional à 

soma de todas as transições nucleares durante um intervalo de tempo. Ela representa a 

soma, ou acúmulo, de todas as transições nucleares ocorridas em um determinado 

intervalo de tempo[49]. A unidade tradicional é o curie-hora (Ci-h), e a do SI é o 

becquerel-segundo (Bq-s). 

 

Órgão-Fonte:  

É o órgão contendo o radionuclídeo que é a fonte da energia depositada no 

órgão-alvo[27]. 

Órgão-Alvo: 

É o órgão para o qual a dose absorvida de radiação é calculada[27]. 

 

Tempo de Residência 

O tempo de residência é o tempo médio que a atividade administrada permanece 

no órgão fonte 𝜏ℎ [49], ou ainda o quociente entre a atividade acumulada no órgão fonte 

e a atividade administrada, sendo definida pela equação 3.8: 

𝜏ℎ =
Ãℎ

𝐴0
                                                                                                                         3.8 

onde 𝐴0 é a atividade administrada e Ãℎ é a atividade acumulada no órgão h. 

 

 

3.4.2- Métodos de Estimativa de Dose Interna 

A dosimetria interna tem um papel importante na terapia com radiofármacos, 

pois as estimativas das doses necessárias para produzir efeitos tumoricidas devem ser 

ponderadas relativamente aos potenciais efeitos radiotóxicos em tecidos saudáveis. 

Diversas metodologias têm sido propostas e aperfeiçoadas para o cálculo das doses 

internas, tais como as desenvolvidas pela ICRP (International Commission on 

Radiological Protection), pelo comitê MIRD (Medical Internal Radiation Dose) e 

metodologia RADAR (Radiation Dose Assessment Resource)[68]. 

Segundo Stabin[68], todas as metodologias utilizam para o cálculo da dose 

absorvida alguma variação da equação 3.9: 
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𝐷 =
𝑘Ã ∑ 𝑦𝑖𝐸𝑖𝜙𝑖𝑖

𝑚
                                                                                                           3.9 

onde D é a dose absorvida (Gy), Ã é a atividade acumulada (MBq-s), y é o número de 

radiações com energia E emitidas por transição nuclear, E é a energia por radiação 

(MeV), 𝜙 é a fração da energia emitida que é absorvida no alvo, m é a massa da região 

alvo (g ou kg) e k é uma constante de proporcionalidade (por exemplo, Gy-kg/MBq-s-

MeV). 

A metodologia do MIRD foi desenvolvida por um comitê da Society of Nuclear 

Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) [49] para fornecer uma abordagem mais 

sofisticada de calcular, para vários órgãos, a dose de radiação de radionuclídeos que são 

depositados internamente e acumulam-se em outros órgãos. Os modelos iniciais foram 

liberados em meados de 1970 e foram posteriormente expandidos e aperfeiçoados[69]. 

O sistema MIRD foi desenvolvido primariamente para estimar as doses recebidas por 

pacientes aos quais foram administrados radiofármacos[70]. A equação 3.10 fornece a 

dose absorvida no sistema MIRD [49]: 

𝐷𝑟𝑘
= ∑ Ãℎ

ℎ

𝑆(𝑟𝑘←𝑟ℎ)                                                                                           3.10 

Nesta equação, 𝑟𝑘 representa a região alvo, e 𝑟ℎ a região fonte; Ã é a atividade 

acumulada. Todos os outros termos vistos anteriormente na equação geral para dose 

absorvida são agrupados no fator S [71], representado na equação 3.11: 

 

𝑆(𝑟𝑘 ← 𝑟ℎ) =
𝑘 ∑ 𝑦𝑖𝐸𝑖𝜙𝑖(𝑟𝑘 ← 𝑟ℎ)𝑖

𝑚𝑟𝑘

                                                        3.11 

 

Um sistema similar ao do MIRD foi criado pelo comitê Radiation Dose 

Assessment Resource (RADAR), também da Society of Nuclear Medicine and 

Molecular Imaging (SNMMI). O sistema RADAR está implementado no software 

denominado Organ Level Internal Dose Assessment (OLINDA)[72], e é dado pela 

equação 3.12: 

 

𝐷 = 𝑁 × 𝐷𝐹                                                                                                                 3.12 

 

onde N é o número de desintegrações que ocorrem em um órgão fonte e DF é definido 

como  
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𝐷𝐹 =
𝑘 ∑ 𝑦𝑖𝐸𝑖𝜙𝑖𝑖

𝑚
                                                                                                      3.13 

 

O termo DF é conceitualmente similar ao "fator S" definido no sistema MIRD. 

O número de desintegrações é a integral da curva tempo-atividade para uma região 

fonte. 

Para que se efetue o cálculo da dosimetria interna por meio das equações acima 

são necessários, portanto, os valores dos componentes abaixo: 

 Os dados do decaimento do radionuclídeo (valores de 𝑦𝑖 e 𝐸𝑖). 

 Os dados biocinéticos do radiofármaco (a atividade administrada 𝐴0 e a 

meia-vida efetiva 𝑇𝑒). 

 As frações absorvidas (𝜙) para as diferentes radiações e para todas as 

regiões fonte e alvo de interesse. 

 As massas das regiões alvo (𝑚𝑇). 

 

Existem fontes impressas e eletrônicas nas quais se pode consultar os dados do 

decaimento dos radionuclídeos, tais como o website do Brookhaven National 

Laboratory[73]. Já os dados biocinéticos são estabelecidos por meio de observações, em 

animais e em humanos, da distribuição e eliminação dos radiofármacos em diferentes 

partes do corpo. Por fim, a fração absorvida (𝜙) e a massa do órgão-alvo (𝑚𝑇) são 

obtidas de modelos de referência do corpo humano. Estes modelos foram desenvolvidos 

e utilizados para simulação do transporte de radiação com o objetivo de calcular os 

valores das frações absorvidas[70]. 

O processo de estimativa empírica de dose interna é trabalhoso e, infelizmente, 

de difícil execução prática na grande maioria dos hospitais nacionais que realizam 

tratamento com radioisótopos, notadamente no sistema público de saúde. Há, contudo, 

tabelas apresentando doses internas estimadas utilizando modelos matemáticos 

baseados em simuladores (Phantoms) que representam um homem padrão, denominado 

de referência, tais como o da Publicação 23 da ICRP[74]. Uma extensa compilação de 

estimativas de dose internas para cerca de 200 radiofármacos foi publicada por um 

grupo de trabalho da ICRP, baseando-se nos mais conhecidos dados de biodistribuição e 

usando os modelos de referência mencionados (ICRP 53 e ICRP 80) [75,76]. Autores 

como Stabin recomendam a utilização dos valores publicados pela ICRP na maioria dos 

casos em que estimativas para um radiofármaco em particular são necessárias (e quando, 

é claro, não é factível estimar experimentalmente a dose interna nos pacientes)[70]. 



27 

 

3.5- Complicações da Terapia com Na
131

I 

3.5.1- Efeitos Determinísticos do Tratamento com Na
131

I 

Embora seja considerado um tratamento seguro, a radioiodoterapia não está 

isenta de efeitos adversos[44]. Dentre os possíveis efeitos adversos de surgimento 

precoce encontra-se a tireoidite por radiação, que se apresenta com edema e desconforto 

local, e que é mais frequente em pacientes com grande quantidade de remanescentes 

tireoidianos. O uso de corticosteroides por alguns dias é eficaz na redução dos sintomas. 

Anormalidades no olfato e na gustação são comuns, porém transitórias. Náuseas e 

vômitos podem ocorrer, mas são minimizados ou mesmo prevenidos pelo uso de drogas 

anti-eméticas. Sialoadenite (inflamação das glândulas salivares) é outra complicação 

precoce, e hidratação abundante e sumo de limão são recomendados para evitá-la. A 

hidratação abundante também limita a exposição da bexiga e, consequentemente, das 

gônadas. Xerostomia ("boca seca"), outra complicação pouco frequente, dificilmente 

ocorre após ablação única[19]. 

A fibrose pulmonar é um possível efeito tardio da terapia com Na
131

I em 

pacientes com metástases pulmonares difusas que receberam repetidas administrações 

de atividades elevadas do radiofármaco[19]. A complicação tardia mais temida, no 

entanto, é o aparecimento de um segundo câncer primário, que será discutido adiante. 

 

3.5.2- Segundo Câncer Primário após a Radioiodoterapia 

O termo "segundo câncer primário" refere-se a uma nova neoplasia maligna que 

ocorre de forma independente em paciente que tem ou já teve outro câncer. Um 

aumento no risco de neoplasias secundárias após radioiodoterapia para CDT tem sido 

relatado em diversas publicações. O estudo mais frequente citado na literatura científica 

sobre o tema é o de Rubino et al.[77]. Os autores pesquisaram uma coorte de 6.841 

pacientes europeus com média de idade de 44 anos, média de tempo de seguimento de 

13 anos e média de atividade administrada por paciente de 162 mCi (5,99 GBq). 

Pacientes com neoplasias malignas anteriores ao CDT, com um segundo câncer 

primário nos primeiros dois anos de seguimento ou que morreram nos primeiros dois 

anos após o diagnóstico de CDT, foram excluídos. No total, 576 neoplasias malignas 

secundárias foram identificadas. Em comparação à população geral, o aumento do risco 

para segundo câncer primário encontrado pelos autores foi de 27% (IC 95%: 15-40) 
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após a radioiodoterapia. As neoplasias secundárias associadas ao tratamento com Na
131

I 

foram os tumores ósseos e de partes moles, colorretais e de glândulas salivares e, ainda, 

leucemia. Segundo os autores, o aumento do risco estatístico de ocorrência de tumores 

sólidos secundários ao câncer primário manteve uma relação de dependência com a 

atividade administrada de radioiodo. Neoplasias malignas de mama em mulheres e de 

rim em ambos os sexos foram mais frequentes nos pacientes com CDT quando 

comparados com a população geral, porém não foi verificada relação com a 

radioiodoterapia. 

O estudo de Rubino et al.[77] demonstra que houve um excesso de risco 

absoluto de 14,4 casos de tumores sólidos e 0,8 casos de leucemia por 10 anos entre 

10.000 pacientes por cada 1 GBq de Na
131

I administrado, levando os autores a 

recomendar a redução da atividade de radioiodo nos tratamentos. Subramanian et al.[78], 

em meta-análise publicada em 2007, relatam uma incidência em excesso de 101 casos 

de todos os tipos de câncer somados por 100.000 indivíduos nos pacientes tratados com 

radioiodo.  

Brown et al.[79] pesquisaram a base de dados do SEER (Surveillance, 

Epidemiology, and End Results), um programa que registra dados estatísticos 

oncológicos abarcando cerca de 25% da população dos Estados Unidos, e analisaram 

30.278 pacientes que desenvolveram CDT em um período de 30 anos (1973 a 2002), 

buscando identificar aqueles que apresentaram um segundo câncer primário. Os autores 

incluíram em sua pesquisa todas as neoplasias malignas diagnosticadas mais de dois 

meses após o diagnóstico inicial de CDT, e encontraram 2.158 pacientes (7,1 % do 

total) com segundo câncer primário. Os pacientes que receberam radioiodoterapia 

apresentaram um excesso de risco absoluto para o surgimento de outras neoplasias de 

13,3 por 10.000 pessoas-ano em relação à população em geral, com um risco 16% maior 

de desenvolver um segundo câncer primário em relação aos pacientes que não foram 

tratados com Na
131

I . 

Sawka et al.[80] realizaram uma revisão e meta-análise que, devido aos seus 

critérios de exclusão, só analisou dois estudos citados anteriormente (Rubino et al. e 

Brown et al.), porém incluindo os dados do estudo de Brown et al. somente para 

pacientes diagnosticados com segundo câncer primário 3 anos após o diagnóstico de 

CDT. Os autores encontraram um aumento do risco relativo de 1,19 (IC 95%: 1,04 - 
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1,36) de segundo câncer primário entre pacientes tratados com radioiodo em relação aos 

indivíduos com CDT não tratados com o radiofármaco. 

Outra análise utilizando a base de dados do SEER, desta vez concentrando-se 

nos pacientes com CDT de baixo risco (T1N0), foi realizada por Iyer et al.[8]Estes 

autores encontraram um excesso de risco absoluto de 4,6 casos de segundo câncer 

primário por 10.000 pessoas-ano nos pacientes com CDT analisados. 

É importante salientar que nenhum dos estudos mencionados conseguiu fazer o 

seguimento de todos os pacientes ao longo de toda sua vida (algo extremamente difícil), 

o que pode levar à subestimativa da incidência de segundo câncer primário. Por outro 

lado, como veremos adiante, os modelos de estimativa de risco do relatório BEIR VII 

somam o excesso de risco anual dos pacientes expostos à radiação até a idade de 100 

anos[26], o que pode superestimar seus resultados.  

 

3.6 - O relatório BEIR VII 

Várias organizações científicas nacionais e internacionais elaboram 

periodicamente relatórios sobre o estado do conhecimento científico referente aos riscos 

carcinogênicos e outros efeitos biológicos da radiação ionizante. Alguns dos exemplos 

mais importantes são os relatórios do Comitê Científico das Nações Unidas sobre os 

Efeitos da Radiação Atômica (United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation - UNSCEAR) [81], os do National Research Council da Academia de 

Ciências dos Estados Unidos, conhecidos pela sigla que denomina o comitê que os 

produziu, BEIR (Biological Effects of Ionizing Radiation) [26], bem como relatórios 

focados em tópicos específicos de radioproteção e efeitos da radiação na saúde humana 

elaborados pela ICRP [27,82].  

Embora existam algumas diferenças na interpretação de certos aspectos da 

literatura científica entre as instituições científicas mencionadas, pode-se afirmar que 

estas concordam na maioria dos temas relativos aos riscos induzidos pela radiação, 

incluindo a magnitude do risco para a população geral e sua incerteza em baixas doses. 

Pontos de concordância incluem ainda a variação do risco segundo o sítio do câncer, o 

aumento do risco quando a exposição ocorre em idade jovem, o risco maior para 

mulheres em relação aos homens, a consistência do risco dos tumores sólidos com uma 

função linear da dose quando todos os tipos de câncer são somados, a consistência do 
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risco de leucemia com uma função não-linear da dose, a manutenção da elevação do 

risco mais de 50 anos após a exposição (exceto para leucemia) e a falta de evidências 

epidemiológicas convincentes de que a radiação cause efeitos genéticos hereditários em 

humanos[26,65]. 

Os relatórios BEIR I, BEIR III e BEIR V exerceram grande influência no 

estabelecimento de padrões de radioproteção, baseados no conhecimento disponível 

sobre os efeitos da radiação em humanos e em animais[63]. O relatório BEIR VII, 

publicado em 2006, teve como objetivo principal desenvolver modelos de risco para 

estimar a relação entre a exposição a baixas doses de radiação ionizante de baixa LET e 

efeitos nocivos à saúde[26]. As 500 páginas deste documento fornecem uma ampla 

revisão do estado atual do conhecimento referente aos efeitos da radiação de baixa dose, 

definidas como as doses abaixo de 100 mSv. Os capítulos 1 a 4 do relatório discutem 

aspectos básicos de radiobiologia e física das radiações, incluindo as interações 

conhecidas entre exposição à radiação e material genético, estruturas celulares e 

organismos inteiros. Os capítulos 5 a 9 discutem aspectos básicos de epidemiologia e 

incluem dados relacionados à exposição à bomba atômica, à radiação médica, radiação 

ocupacional e radiação ambiental. Os capítulos 10 a 12 fazem a integração das 

informações da biologia e da epidemiologia, e os autores desenvolvem estimativas de 

risco de carcinogênese baseadas nestas informações integradas. Por fim, no capítulo 13 

é feito um sumário científico geral e são elencadas as necessidades de pesquisa que o 

comitê identificou[26]. 

Pesquisas utilizando animais e cultura de células têm contribuído para elucidar 

os mecanismos biológicos da carcinogênese, mas as estimativas de risco de surgimento 

de câncer devido à radiação têm sido obtidas primariamente de estudos epidemiológicos 

com populações humanas[83]. Para desenvolver suas estimativas de risco carcinogênico, 

o comitê BEIR VII revisou os dados epidemiológicos de quatro grupos principais de 

estudos: pesquisas com sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki; 

estudos com indivíduos submetidos à radiação em procedimentos médicos; pesquisas 

sobre exposição ocupacional à radiação, e estudos sobre radiação ambiental. No entanto, 

a principal fonte de dados para a elaboração das estimativas de risco do relatório é o 

estudo LSS (Life Span Study) com os sobreviventes das bombas atômicas no Japão[84]. 

A coorte do LSS consiste de aproximadamente 120.000 sobreviventes das bombas 

atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Esta população tem sido 

extensivamente monitorada desde 1947 pela Fundação para a Pesquisa dos Efeitos da 



31 

 

Radiação (Radiation Effects Research Foundation, ou simplesmente RERF), permitindo 

que sejam feitas estimativas sobre a incidência de câncer induzido pela radiação e 

mortalidade por câncer[26,61,84]. 

 

3.6.1- Os Modelos de Risco do Relatório BEIR VII 

Alguns modelos têm sido propostos para caracterizar a relação dose-resposta da 

exposição à radiação em humanos, tais como o "linear sem limiar", o 'linear quadrático" 

e o "limiar" [26,65], conforme a figura 4. O relatório BEIR VII estabeleceu o modelo 

linear sem limiar (LNT, linear no-threshold) como o mais adequado para estimar os 

riscos da radiação, especialmente quando usado com objetivo de radioproteção. 

Conforme afirmam os defensores deste modelo, a menos que o reparo dos danos ao 

DNA causados pela radiação seja perfeito, é muito pouco provável que haja um limiar 

para seus efeitos estocásticos. Por outro lado, a maioria dos pesquisadores reconhece 

que os complexos eventos biológicos necessários para que um câncer se desenvolva não 

podem ser descritos por um modelo simples como o linear sem limiar (LNT). Contudo, 

um modelo alternativo mais intrincado seria impraticável para efeitos de 

radioproteção[83]. 

 

Figura 4 - Modelo linear sem limiar comparado a outros modelos de risco (adaptado de BEIR 

VII) [26]
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O relatório BEIR VII apresenta fatores e modelos de risco a serem empregados 

principalmente na estimativa do risco de carcinogênese com doses baixas de radiação. 

Dois modelos de cálculo de risco são utilizados: o modelo de excesso de risco relativo 

(ERR - Excess Relative Risk) e o modelo de excesso de risco absoluto (EAR - Excess 

Absolute Risk) [26]. O ERR consiste na taxa da doença em uma população exposta 

dividida pela taxa da doença em uma população não exposta, menos 1,0. O EAR é 

calculado subtraindo-se a taxa da doença na população não exposta da taxa da doença 

na população exposta. Estes modelos permitem o cálculo do risco de câncer em um 

determinado tempo após a exposição, e seu valor depende da idade e do sexo do 

indivíduo no momento da exposição[84]. O ERR e o EAR podem ser obtidos para cada 

órgão de interesse. 

O modelo ERR assume que a taxa de incidência ou mortalidade por câncer na 

população exposta à radiação depende da taxa basal na população geral. Já o modelo 

EAR assume a hipótese de que a taxa de incidência ou mortalidade na população 

exposta à radiação é independente da taxa na população geral[26].  

O modelo matemático adotado pelo comitê BEIR VII para estimar o ERR ou 

EAR em tumores sólidos (exceto mama, tireoide e câncer não-melanoma) é dado pela 

equação 4.2: 

𝐸𝑅𝑅 e 𝐸𝐴𝑅 = 𝛽𝑠𝐷 exp(𝑦𝑒∗) (
𝑎

60
)

𝜂

                                                                     4.2 

 

onde D é a dose equivalente (Sv), 𝛽𝑠, 𝑦 e 𝜂 são parâmetros específicos do ERR e EAR 

para vários órgãos e para cada sexo (ver tabelas 4 e 5); 𝑒 é a idade na exposição (em 

anos) e 𝑒∗ = 
(𝑒−30)

10
 para e < 30 anos e 0 para e ≥ 30 anos; a é a idade alcançada. 

O modelo utilizado pelo comitê BEIR VII para estimar o risco de incidência e 

mortalidade por leucemia expressa o ERR e o EAR como uma função linear-quadrática 

da dose de radiação. O modelo para estimativa do risco de leucemia descrito no 

relatório é dado pela equação 4.3: 

      𝐸𝐴𝑅 (𝐷, 𝑠, 𝑒, 𝑡) 𝑜𝑢 𝐸𝑅𝑅(𝐷, 𝑠, 𝑒, 𝑡) =                                                    

𝛽𝑆𝐷(1 + 𝜃𝐷)𝑒𝑥𝑝[𝛾𝑒∗ + 𝑙𝑜𝑔(𝑡/25) + 𝜙𝑒∗𝑙𝑜𝑔(𝑡/25)]                                     4.3 
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onde D é a dose equivalente (Sv), s é o sexo, e é a idade na exposição em anos, t é o 

tempo decorrido desde a exposição em anos, e 𝑒∗ = 
(𝑒−30)

10
 para e < 30 anos e 0 para e ≥ 

30 anos. 𝛽𝑆, 𝜃, 𝛾 e ϕ são parâmetros do modelo expressos na tabela 6. 

Tabela 4- Valores estabelecidos pelo comitê BEIR VII para uso no modelo de risco ERR
a
[26]. 

Sítio do Câncer βM (95% IC) βF (95% IC) γ η 

Estômago 0,21 (0,11 - 0,40) 0,48 (0,31 - 0,73) -0,30 -1,4 

Cólon 0,63 (0,37 - 1,1) 0,43 (0,19 - 0,96) -0,30 -1,4 

Fígado 0,32 (0,16 - 0,64) 0,32 (0,10 - 1,0) -0,30 -1,4 

Pulmão 0,32 (0,15 - 0,70) 1,40 (0,94 - 2,1) -0,30 -1,4 

Mama  ---------- 0,51 (0,28 - 0,83) 0,00 -2,0 

Próstata 0,12 (<0 - 0,69)  ---------- -0,30 -1,4 

Útero  ---------- 0, 055 (<0 - 0,22) -0,30 -1,4 

Ovário  ---------- 0,38 (0,10 - 1,4) -0,30 -1,4 

Bexiga 0,50 (0,18 - 1,4) 1,65 (0,69 - 4,0) -0,30 -1,4 

Outros tumores sólidos 0,27 (0,15 - 0,50) 0,45 (0,27 - 0,75) -0,30 -2,8 

Tireoide 0,53 (0,14 - 2,0) 1,05 (0,28 - 3,9) -0,83 0,0 
a 
Parâmetros estimados com IC 95% (intervalo de confiança). 

 

Tabela 5- Valores estabelecidos pelo comitê BEIR VII para uso no modelo de risco EAR
a
[26]. 

Sítio do Câncer βM (95% IC) βF (95% IC) γ η 

Estômago 4,9 (2,7 - 8,9) 4,9 (3,2 - 7,3) -0,41 2,8 

Cólon 3,2 (1,8 - 5,6) 1,6 (0,8 - 3,2) -0,41 2,8 

Fígado 2,2 (1,9 - 5,3) 1,0 (0,4 - 2,5) -0,41 4,1 

Pulmão 2,3 (1,1 - 5,0) 3,4 (2,3 - 4,9) -0,41 5,2 

Mama  ---------- 9,4 (6,7 - 13,3) -0,51 3,5 ; 1,1 

Próstata 0,11 (<0 - 1,0)  ---------- -0,41 2,8 

Útero  ---------- 1,2 (<0 - 2,6) -0,41 2,8 

Ovário  ---------- 0,70 (0,2 - 2,1) -0,41 2,8 

Bexiga 1,2 (0,4 - 3,7) 0,75 (0,3 - 1,7) -0,41 6,0 

Outros tumores sólidos 6,2 (3,8 - 10,0) 4,8 (3,2 - 7,3) -0,41 2,8 
a 
Parâmetros estimados com 95% IC (intervalo de confiança). 

 

Tabela 6- Valores estabelecidos pelo comitê BEIR VII para uso no modelo de risco ERR e EAR 

para incidência e mortalidade por leucemia
a
[26]. 

Parâmetro Modelo ERR Modelo EAR 

βM 1,1 por Sv (0,1 - 2,6) 1,62 mortes por 104 PA-Sv (0,1 - 3,6) 

βF 1,2 por Sv (0,1 - 2,9) 0,93 mortes por 104 PA-Sv (0,1 - 2,0) 

ϒ -0,40 por década (-0,78 - 0,0) 0,29 por década (0,0 - 0,62) 

δ -0,48 (-1,1 - 0,2) 0,0 

φ 0,42 (0,0 - 0,96) 0,56 (0,31 - 0,85) 

θ 0,87 por Sv (0,16 - 15) 0,88 Sv-1 (0,16 - 15) 
a
 Estes modelos são aplicáveis somente depois de 2 anos decorridos da exposição. 
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Em uma população exposta (tal como a do estudo com as vítimas das bombas 

atômicas), descrições comparáveis do risco carcinogênico associado à radiação podem 

ser obtidas com o uso tanto do modelo de excesso de risco relativo (ERR) quanto do 

modelo de excesso de risco absoluto (EAR), contanto que estes permitam variações no 

excesso de risco de acordo com o sexo, idade alcançada e idade na exposição. No 

entanto, embora os modelos ERR e EAR forneçam descrições virtualmente idênticas do 

excesso de risco na população utilizada para desenvolver as estimativas, eles podem 

levar a resultados muito diversos quando aplicados a populações com incidências basais 

de câncer diferentes[27]. 

Idealmente, modelos de risco seriam desenvolvidos a partir de dados coletados 

de indivíduos selecionados aleatoriamente em uma população para a qual a estimativa 

de risco é desejada. Entretanto, dados de populações de interesse específicas 

dificilmente estão disponíveis em quantidade ou variação no nível de exposição 

suficientes para permitir uma modelagem estatística adequada[26]. Desta forma, 

modelos de risco são frequentemente elaborados utilizando dados de uma população 

(geralmente sequer uma amostra aleatória) com o objetivo de estimar riscos em outras 

populações. Extrapolações interpopulacionais deste tipo são referidas como "transporte" 

do modelo de uma população a outra, e devem ser feitas cuidadosamente, levando em 

conta especialmente as características epidemiológicas da população na qual o modelo 

será aplicado. 

O LAR consiste na diferença entre a taxa de uma doença entre a população 

exposta e a população não exposta, e é uma estimativa da probabilidade de desenvolver 

um câncer prematuro devido à exposição à radiação ao longo da vida do indivíduo. O 

LAR depende da idade do indivíduo no momento da exposição e incorpora vários 

fatores adicionais, tais como o período de latência entre a exposição e o momento em 

que surge o risco de câncer, bem como o fator de efetividade da dose e da taxa de dose 

(DDREF, do inglês Dose and Dose-Rate Effectiveness Factor). O DDREF é definido 

como o fator pelo qual o risco de câncer por radiação observado após uma dose e taxa 

de dose elevadas, e deve ser reduzido quando a radiação é depositada em baixas taxas 

de dose ou em uma série de pequenas doses fracionadas. O comitê BEIR VII estabelece 

o valor de 1,5 para o DDREF. 

O relatório BEIR VII fornece estimativas de risco atribuível (LAR) para 

leucemia, para todos os tumores sólidos somados e para tumores sólidos de sítios 
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específicos (estômago, cólon, fígado, pulmão, mama feminina, próstata, útero, ovário, 

bexiga, e uma categoria geral de "outros tumores sólidos"). Os modelos recomendados 

no relatório fornecem a base para estimativas discriminadas por sexo para situações de 

exposição que incluem exposições únicas em várias idades, exposições crônicas ao 

longo da vida e exposições ocupacionais entre 18 e 65 anos. 

Os modelos apresentados no relatório BEIR VII permitem estimar o risco de 

incidência ou mortalidade por câncer resultante de uma dose específica de radiação 

ionizante. Os modelos de risco levam em conta o sexo, a idade no momento da 

exposição, a taxa de dose e outros fatores, e baseiam-se principalmente nos dados do 

estudo com os sobreviventes das bombas atômicas no Japão. 

O comitê BEIR VII usa a medida denominada Risco Atribuível ao Tempo de 

Vida (LAR - Lifetime Attributable Risk) para transportar o modelo de estimativa do 

risco de câncer para outras populações. Para um indivíduo exposto a uma dose D em 

uma idade e, o LAR é dado pela equação 4.4: 

𝐿𝐴𝑅 (𝐷, 𝑒) = ∑ 𝑀(𝐷, 𝑒, 𝑎) 𝑆(𝑎)

100

𝑒+𝐿
/𝑆(𝑒)                                                           4.4 

O somatório na equação acima é realizado no intervalo entre a = e + L e a = 100 

anos, onde e é a idade na exposição e L é o período de latência (2 anos para leucemia e 

5 anos para tumores sólidos) e a é a idade alcançada. S(a) é a probabilidade de 

sobreviver até a idade a, e S(a)/S(e) é a probabilidade de sobreviver até a idade a 

condicional à probabilidade de sobreviver até a idade e [26]. 

O termo 𝑀(𝐷, 𝑒, 𝑎) pode ser calculado utilizando o modelo ERR ou o modelo 

EAR. Utilizando o modelo ERR para estimar risco de incidência de câncer, 𝑀(𝐷, 𝑒, 𝑎) é 

dado pela equação 4.5: 

𝑀(𝐷, 𝑒, 𝑎) = 𝐸𝑅𝑅(𝐷, 𝑒, 𝑎)𝜆𝐼𝑐(𝑎)                                                                           4.5 

Para estimar o risco de mortalidade com o modelo ERR, 𝑀(𝐷, 𝑒, 𝑎) é dado pela equação 

4.6: 

𝑀(𝐷, 𝑒, 𝑎) = 𝐸𝑅𝑅(𝐷, 𝑒, 𝑎)𝜆𝑀𝑐(𝑎)                                                                          4.6 
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onde o termo 𝜆𝐼𝑐 representa a taxa de incidência de câncer dependente da idade e sexo, 

e 𝜆𝑀𝑐   a taxa de mortalidade devido ao câncer dependente da idade e sexo. O termo c 

designa o sítio ou tipo do câncer.  

Para obter 𝑀(𝐷, 𝑒, 𝑎) pelo modelo EAR para estimar a incidência de câncer ou a 

mortalidade por todos os tumores sólidos, utiliza-se a equação 4.7: 

𝑀(𝐷, 𝑒, 𝑎) = 𝐸𝐴𝑅 (𝐷, 𝑒, 𝑎)                                                                                      4.7 

O comitê BEIR VII calcula os valores de LAR separadamente baseados nos 

modelos EAR e ERR, conforme descrito anteriormente, e posteriormente os combina 

usando uma média ponderada, conforme apresentado na equação 4.8:  

𝐿𝐴𝑅 = (𝐿𝐴𝑅𝐸𝑅𝑅)𝑤(𝐿𝐴𝑅𝐸𝐴𝑅)1−𝑤                                                                            4.8 

onde o LAR é obtido pela média ponderada do LAR adquirido com o modelo ERR 

(𝐿𝐴𝑅𝐸𝑅𝑅) e o adquirido com o modelo EAR (𝐿𝐴𝑅𝐸𝐴𝑅), com peso w que varia de acordo 

com o sítio do câncer. Para a maioria dos tipos de câncer o BEIR VII recomenda w 

igual a 0,7, demonstrando uma preferência pelo ERR no transporte do modelo de 

estimativa de risco. 

 

3.7- Avaliação da Incerteza na Estimativa de Risco 

Existem várias fontes de incertezas relacionadas ao modelo escolhido pelo 

comitê BEIR VII para estimativa de risco de incidência de câncer induzido por 

radiação , e o próprio relatório BEIR VII destaca que "é importante encarar as 

estimativas específicas do LAR com um saudável ceticismo, depositando mais fé em 

um espectro de valores possíveis"[26]. O intervalo de confiança é um recurso  

estatístico de tratar o LAR como um intervalo de possíveis valores, porém no caso do 

modelo adotado pelo comitê BEIR VII o intervalo de confiança também incorpora 

incertezas externas aos dados epidemiológicos propriamente ditos. Assim, o espectro de 

valores plausíveis para risco atribuível ao tempo de vida é rotulado como "intervalo de 

confiança subjetivo" como forma de enfatizar sua dependência de opiniões em adição 

aos dados de observações numéricas diretas[26]. 

Os modelos de risco do relatório BEIR VII incorporam três fontes principais de 

incerteza: 1) A variabilidade na amostragem para a estimativa dos parâmetros do 
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modelo de risco; 2)  a incerteza derivada do transporte do risco de uma população 

japonesa (LSS) para uma população americana; 3) a incerteza no valor apropriado do 

DDREF (fator de efetividade da dose e da taxa de dose). O "intervalo de confiança 

subjetivo" final é obtido por meio de métodos computacionais[26].  

Este intervalo pode ser considerado bastante amplo, como se observa no 

exemplo da  tabela 12-5A do relatório BEIR VII, onde se lê que o LAR de incidência de 

câncer de estômago em uma população norte-americana de mulheres expostas a 0,1 Gy 

é de 43 casos por 100.000 pessoas, com um intervalo de confiança subjetivo de 95% 

entre 5 e 390. Mesmo com várias fontes de incerteza gerando largos intervalos de 

confiança, o  relatório BEIR VII estabeleceu os modelos mais sólidos para estimar o 

risco de carcinogênese por radiação[85], e as estimativas geradas são guias 

fundamentais para a análise do risco de um tratamento com radiação em relação a seus 

possíveis benefícios. 
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4- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo apresenta desenho observacional transversal, retrospectivo, 

analisando uma população de 416 pacientes com carcinoma diferenciado de tireoide 

tratados com radioiodoterapia em dois hospitais públicos da cidade do Rio de Janeiro 

entre 1972 e 2015. Foram calculadas as doses absorvidas em quatro diferentes órgãos 

críticos com o uso das tabelas da ICRP 53 e foi estimado o risco de surgimento de um 

segundo câncer primário nestes sítios, de acordo com os modelos do relatório BEIR VII, 

relacionando-se os valores de dose absorvida e risco carcinogênico com características 

da população, tais como faixa etária, captação de 
131

I e risco de recidiva. O trabalho de 

pesquisa foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho (HUCFF) e do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia 

Luis Capriglione (IEDE), conforme pareceres n
o
 813.101 e n

o
 956.514 (Anexo A). 

 

4.1- Seleção dos Pacientes 

Foram selecionados para o estudo os pacientes com CDT tratados com radioiodo 

até 2014 no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e até 2015 no Instituto Estadual de Diabetes e 

Endocrinologia Luis Capriglione (IEDE). 

Os critérios para inclusão no estudo foram: 

1. Diagnóstico histopatológico de carcinoma diferenciado de tireoide; 

2. Administração de Na
131

I para ablação ou terapia no HUCFF ou IEDE; 

3. Registro em prontuário médico do diagnóstico histopatológico, atividade 

de Na
131

I administrada, sexo e idade do paciente. 

Foram excluídos os pacientes cujos prontuários não puderam ser encontrados ou 

que possuíam informações incompletas sobre a atividade administrada ou diagnóstico 

histopatológico, bem como pacientes que apesar de tratados cirurgicamente nos 

hospitais acima, foram encaminhados para radioiodoterapia e posterior 

acompanhamento em uma terceira unidade de saúde. Pacientes acompanhados 

simultânea ou consecutivamente pelos serviços de Medicina Nuclear do HUCFF e do 
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IEDE foram incluídos apenas no grupo do hospital onde receberam a primeira 

administração de radioiodo.  

Realizou-se um levantamento de dados nos prontuários médicos de 328 

pacientes do HUCFF e de 108 pacientes do IEDE (total de 436 pacientes). Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 104 pacientes do 

IEDE e 312 pacientes do HUCFF (total de 416 pacientes). Durante a fase de 

levantamento de dados, foram coletadas informações sobre idade, sexo, peso, altura, 

captação de Na
131

I, atividade de Na
131

I administrada (particularmente as informações 

sobre a primeira administração), data da terapia com Na
131

I, histopatologia do tumor e 

classificação de risco da doença.  

 

4.2- Procedimento da Terapia ou Ablação com Na
131

I 

A quase totalidade dos pacientes estudados realizou o tratamento com radioiodo 

em situação de hipotireoidismo, após a suspensão da reposição do hormônio tireoidiano 

(levotiroxina - T4) por quatro semanas, de forma a assegurar um nível sérico de 

hormônio estimulante da tireoide (TSH) acima de 30 mU/L. Os pacientes também 

seguiram uma dieta pobre em iodo por uma semana antes da administração do Na
131

I. 

De acordo com as normas estabelecidas pela CNEN, até 2013 os pacientes que 

receberam mais de 1,11 GBq de Na
131

I  foram internados em quarto terapêutico com 

blindagem de chumbo e sanitário privativo. A partir de 2013, a atividade de Na
131

I 

estabelecida pela CNEN [86] para internação mandatória passou a ser de 1,85 GBq (50 

mCi). A liberação do Paciente Injetado submetido à terapia ocorreu somente após ser 

verificado que o valor da taxa de dose era inferior a 0,03 mSv/h, medido a 2 (dois) 

metros do paciente[86]. 

 

4.3- Tipo Histológico e Classificação Inicial de Risco 

Os tumores foram classificados em quatro diferentes tipos histológicos: 

carcinoma papilífero, carcinoma folicular, carcinoma de células de Hürthle e carcinoma 

insular. Conforme já foi visto anteriormente, o carcinoma papilífero é o tipo histológico 

mais frequente do CDT, seguido pelo carcinoma folicular. O carcinoma de células de 

Hürthle, também chamado de tumor de células oxifílicas e considerado por alguns 
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patologistas como uma variante do carcinoma folicular, é um subtipo menos comum 

porém mais agressivo, com maior incidência de metástases à distância e menor 

capacidade de captar iodo[87]. O carcinoma insular é um tipo histológico pouco 

diferenciado, ainda mais raro e mais agressivo que o carcinoma de células de Hürthle, 

mas que em alguns casos ainda mantém a capacidade de captar iodo, o que possibilita a 

realização da radioiodoterapia. Na população estudada, encontramos três pacientes com 

diagnóstico de carcinoma insular que receberam tratamento com radioiodo, e que 

portanto foram incluídos no trabalho. 

A estratificação de risco dos pacientes foi realizada com base nos critérios da 

American Thyroid Association (ATA), mostrados na tabela 2. Esta estratificação tem 

como objetivo principal estimar o risco de recidiva ou persistência da doença, ao passo 

que a classificação TNM da American Joint Committee on Cancer/Union for 

International Cancer Control (AJCC/UICC) avalia o risco de mortalidade pelo 

CDT[15]. Sendo o risco de mortalidade do CDT comumente baixo, exceto nos casos de 

pacientes com mais de 45 anos e com metástases à distância (incluídos na categoria 

mais alta de risco da classificação TNM), o risco de recidiva ou de persistência da 

neoplasia passa a ser mais importante na decisão de tratar o paciente com radioiodo e na 

escolha da atividade de Na
131

I a ser administrada. Assim, neste trabalho optou-se por 

estratificar os pacientes pelos critérios da ATA, para posterior correlação com as 

atividades de radioiodo administradas e com as dose absorvidas nos órgãos críticos 

escolhidos, pois espera-se que indivíduos em categorias de risco mais elevadas recebam 

atividades maiores e, consequentemente, apresentem valores de dose absorvida também 

mais altos. 

A população estudada foi separada também por faixa etária em quatro grupos: 

indivíduos até 25 anos, 26 a 44 anos, 45 a 69 anos e acima de 69 anos. O objetivo desta 

categorização foi o de avaliar se as atividades administradas e doses absorvidas variam 

conforme a faixa etária dos pacientes. O mesmo tipo de análise comparativa foi 

realizada para sexo (masculino e feminino), valor da captação de Na
131

I, tipo 

histológico do tumor e categoria de risco pela classificação da ATA (American Thyroid 

Association). 
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4.4- Escolha dos Órgãos Críticos para Estimativa das Doses Absorvidas 

Foram escolhidos quatro órgãos para estimativa de dose absorvida e posterior 

cálculo do risco carcinogênico: rim, estômago, glândulas salivares e medula óssea. Os 

quatro foram considerados órgãos críticos para possíveis efeitos determinísticos e 

estocásticos da radiação, pelos motivos expostos a seguir.  

As células parietais do estômago e as células das glândulas salivares possuem a 

proteína cotransportadora NIS (Sodium-Iodide Symporter) em sua superfície, a mesma 

proteína responsável pelo transporte de iodo para dentro das células foliculares 

tireoidianas. Embora exista uma densidade menor do NIS nas superfícies das células 

gástricas e salivares em relação à tireoide[88], ela é suficiente para promover captação 

do iodo radioativo naqueles órgãos. Desta forma, o iodo radiativo administrado durante 

o tratamento do CDT tende a aumentar as doses absorvidas em órgãos que captam 

ativamente o radiofármaco, como o estômago e as glândulas salivares. Estas doses mais 

altas podem provocar efeitos determinísticos e, de acordo com o modelo de risco linear 

sem limiar adotado pelo comitê BEIR VII, causam riscos maiores de carcinogênese 

nestes sítios. 

Por ser excretado principalmente por via urinária, o Na
131

I irradia tanto os rins 

quanto as paredes da bexiga. A hidratação abundante durante a radioiodoterapia 

promove uma redução nas doses absorvidas nesses órgãos, porém o hipotireoidismo 

necessário para radioiodoterapia (quando não se usa o TSH recombinante, como visto 

anteriormente) provoca a diminuição da filtração glomerular, aumentando a exposição 

renal à radiação[48]. De fato, a diminuição da taxa de filtração glomerular causada pelo 

hipotireoidismo transitório dos pacientes tende a aumentar as doses absorvidas também 

em vários outros órgãos[89]. Contudo, possíveis lesões causadas pela radiação nos rins 

são mais preocupantes do que os efeitos determinísticos no restante do sistema urinário, 

devido à importância dos primeiros na homeostase do corpo humano. 

A medula óssea é um dos órgãos mais radiossensíveis do corpo humano, tanto 

para lesões determinísticas quanto para carcinogênese[90]. Seu limite de tolerância para 

efeitos determinísticos é mais baixo que o de outros órgãos radiossensíveis, o que 

justifica a importância da estimativa das doses absorvidas na medula óssea e do risco 

carcinogênico (leucemias) em praticamente todo estudo dosimétrico em pacientes 

tratados com radiofármacos. 
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4.5- Mensuração da Captação de Radioiodo na Tireoide 

A determinação da captação de radioiodo pela tireoide é um exame cinético que 

mede a percentagem de uma atividade de iodo radioativo administrada que é 

incorporada pela glândula durante um período de tempo padronizado. O exame de  

captação de radioiodo pode ser realizado após a administração de Na
131

I ou Na
123

I, e os 

valores de normalidade com 24 horas são usualmente de 10 a 35 ou 40%. Nos pacientes 

nos quais foi realizada a retirada cirúrgica completa (tireoidectomia total) da glândula 

tireoide, espera-se um captação de radioiodo próxima de 0%. 

As medições nos pacientes estudados neste trabalho foram realizadas em sonda 

de captação, com ajuste para leitura em 364 keV (quando se administra Na
131

I) e 

distância entre a sonda e o pescoço e a sonda e a coxa de 25 cm. A quantificação da 

captação é realizada por meio da relação entre as leituras obtidas por um minuto das 

contagens da região cervical anterior e coxa do paciente, e da atividade administrada 

corrigida pelo decaimento do radioisótopo. O cálculo do percentual de captação é dado 

pela equação 4.1: 

% captação =
(𝑐𝑝𝑚 𝑐𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑎𝑙 − 𝑐𝑝𝑚 𝑐𝑜𝑥𝑎)

(𝑐𝑝𝑚 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) x 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
                    4.1 

onde cpm significa contagens por minuto. No Instituto Estadual de Diabetes e 

Endocrinologia (IEDE), as medidas da captação de radioiodo foram realizadas em uma 

sonda de captação Siemens A1287069 N2001. No HUCFF a captação foi mensurada 

com sonda CNEN-IEN-DEIC modelo 13007, série 002. 

 

4.6- Estimativa da Dosimetria Interna 

As doses nos órgãos críticos devido à radiação emitida pelo 
131

I foram 

calculadas utilizando-se as tabelas de dose absorvida da publicação 53 da ICRP [75]. 

Estas tabelas fornecem as doses absorvidas em mGy/MBq para diversos órgãos, e para 

diferentes níveis de captação de iodo pela tireoide (captação de 0%, 5%, 15%, 25%, 

35%, 45% e 55%). Para valores de captação entre estes números, as doses absorvidas 

nos órgãos de interesse, por MBq de Na
131

I administrado, foram obtidas por meio de 

interpolação linear. 
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Os fatores de dose estabelecidos na ICRP 53 foram pré-calculados tendo como 

base a biocinética de um modelo humano padrão, o chamado "homem referência", e 

permitem o cálculo da dose absorvida multiplicando a atividade de Na
131

I administrada, 

na unidade MBq, pelos valores tabelados para cada órgão e nível de captação (obtendo-

se o resultado em mGy). Esta operação pressupõe a hipótese de que o modelo cinético 

do homem de referência, utilizado para se estabelecer os valores pré-calculados das 

tabelas, reflete satisfatoriamente a biocinética média da população estudada.  

A publicação 53 da ICRP, entretanto, não fornece os fatores de dose absorvida 

para as glândulas salivares. Para o cálculo das doses nas glândulas salivares, o presente 

estudo utilizou os valores dosimétricos calculados empiricamente no trabalho de 

pesquisa de Jentzen et al. publicado em 2010 [91]. Os autores utilizaram imagens 

preterapêuticas seriadas de PET (Positron Emission Tomography) e PET-CT (Positron 

Emission Tomography - Computed Tomography) com 
124

I realizadas em 10 pacientes 

com CDT para estimar o tempo de residência do radiofármaco, calculando em seguida a 

dose absorvida no órgão por atividade administrada. Assim como em outros estudos 

dosimétricos das glândulas salivares[91-93], estes autores encontraram fatores de dose 

mais elevados nas glândulas submandibulares em relação às glândulas parótidas 

(0,32 Gy/GBq e 0,31 Gy/GBq respectivamente, a menor diferença entre os fatores de 

dose para os dois pares de glândulas nos estudos analisados). No presente trabalho de 

pesquisa, foi tomada a decisão conservadora (em termos de estimativa de 

carcinogênese) de utilizar o valor de 0,32 Gy/GBq para o cálculo da dose absorvida no 

conjunto das principais glândulas salivares.  

Como a consideração da relação entre o risco e o benefício da terapia com 

radioiodo é de importância crítica principalmente quando se discute o tratamento inicial 

do paciente com CDT, foi utilizada preferencialmente para o cálculo das doses 

absorvidas e da estimativa de risco a atividade de Na
131

I administrada na primeira 

terapia realizada. 

 

 

4.7- Limiares de dose absorvida para efeitos determinísticos nos órgãos críticos 

 

Uma vez calculadas as doses absorvidas nos órgãos críticos de interesse, o 

estudo buscou verificar se estas ultrapassaram os limiares estabelecidos para o 

aparecimento de efeitos determinísticos. Os valores de dose considerados como limiar 
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para surgimento de reação tecidual à radiação foram os fornecidos na publicação ICRP 

118, complementados pelos dados do artigo de revisão de Meredith et al sobre os riscos 

para os tecidos normais da terapia com radionuclídeos e o artigo de Keizer et al. sobre 

dosimetria da medula óssea na terapia com Na
131

I [82,94–96]. Estes valores de dose 

absorvida são mostrados na tabela 7, e foram utilizados para comparação com os 

valores calculados na população estudada. 

 

Tabela 7- Dose absorvida aproximada e desfecho para irradiação com fracionamento 

convencional (fração de 1,8 a 2,0 Gy) terapia com radionuclídeos 

Órgão Desfecho Dose (Gy)  

 

Taxa % 

Glândulas parótidas  Necrose 

Disfunção
a
 

25 

1  

20 

 - 

Rim Disfunção renal 15-18                  5 

Estômago 

Medula óssea 

Ulceração 

Depressão medular 

45 

2-2,5 

7 

5 
a 

Redução de 30% na secreção glandular das parótidas, medida por cintilografia das glândulas 

salivares[95]. 

 

 

 

4.8- Estimativa de Risco Carcinogênico pelos Modelos do BEIR VII 

Calculadas as doses absorvidas no rim, estômago, glândulas salivares e medula 

óssea de cada paciente, o estudo utilizou os valores de dose obtidos para alcançar dois 

objetivos: 

1. Estimar o risco de câncer sólido nos primeiros três sítios, e de leucemia 

em decorrência da irradiação no último. Tal estimativa foi realizada 

empregando os modelos matemáticos de cálculo de risco estocástico do 

relatório BEIR VII.  

2. Verificar se a dose absorvida ultrapassa o limite máximo de tolerância 

para efeitos determinísticos nos órgãos analisados. 

O cálculo da estimativa de risco de indução de um segundo câncer primário nos 

pacientes tratados com Na
131

I foi obtida por meio dos modelos matemáticos 

apresentados no item 3.6.1. O transporte dos modelos de estimativa de risco do comitê 

BEIR VII para uma população nacional foi realizado em duas etapas: 1) Com o uso das 

Tábuas Completas de Mortalidade para ambos os sexos, publicadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para calcular a probabilidade condicional 

S(a)/S(e); 2) Utilizando as taxas de incidência específicas para cada tumor, por sexo e 
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faixa etária, disponibilizadas nos Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) do 

Instituto Nacional do Câncer José de Alencar (INCa), para calcular 𝜆𝐼𝑐   [97,98]. 

Foi calculado o LAR de incidência de câncer por sexo e idade em cada um dos 

quatro órgãos críticos de interesse (estômago, glândulas salivares, rim, medula óssea), 

de acordo com as doses absorvidas médias estimadas. Assim como no cálculo 

dosimétrico, os pacientes foram segregados, por faixa etária, em quatro grupos: 

indivíduos até 25 anos, 26 a 44 anos, 45 a 69 anos e acima de 69 anos. Obteve-se a 

idade média em cada um destes grupos e estimou-se o LAR de incidência de câncer por 

sexo para cada uma delas, com a intenção de comparar o risco carcinogênico decorrente 

da terapia com Na
131

I em cada faixa etária. Por fim, foi calculado o LAR de incidência 

de câncer de estômago e leucemia em pacientes do sexo feminino (que representam a 

grande maioria dos pacientes do estudo) decorrentes de uma administração de 3,7 GBq 

de Na
131

I, comparando-se posteriormente os valores obtidos com aqueles decorrentes da 

administração de 5,55 GBq, 1,85 GBq e 1,11 GBq de radioiodo. 

 

4.9- Análise Estatística 

Foi realizada análise estatística univariada para descrição e comparação entre 

grupos, utilizando-se o teste do Qui-Quadrado para avaliação de variáveis categóricas e 

o teste t de Student para análise das relações entre variáveis numéricas. Ainda no estudo 

de variáveis numéricas, foi utilizada a análise de variância simples (one way ANOVA) 

para comparar médias de três ou mais grupos. O nível de significância estatística foi 

definido como 5% (p < 0,05). As análises estatísticas foram realizadas utilizando o 

programa StatPlus Pro versão 5.9. 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1- Características da População Analisada 

A coorte estudada totaliza 416 pacientes, dos quais 312 receberam tratamento 

para CDT no HUCFF-UFRJ e 104 no IEDE, e suas características estão resumidas na 

tabela 8.  

Tabela 8- Características da população estudada, discriminadas por hospital de origem 

  HUCFF IEDE Total 

Pacientes 

número 312 104 416 

mulheres (%) 262 (84%) 90 (87%) 352 (85%)  

idade (média ± DP) 48,7 ± 15,6 44,8 ± 14, 4 47,7 ± 15,4 

Captação de radioiodo e atividade administrada 

captação IR (média ± DP) 3,4 ± 4,0% 2,4 ± 2,5% 3,2 ± 3,7 

Atividade inicial administrada de 

Na
131

I a (média ± DP)
a
 

130,5 ± 36 mCi 

(4,8 ± 1,3 GBq) 

136,0 ± 37 mCi 

(5,0 ± 1,4 GBq) 

132,4 ± 36,4 mCi 

(4,9 ± 1,3 GBq) 

Atividade total média de Na
131

I 

administrada
b
 

232 ± 222 mCi  

(8,6 ±  8,2 GBq) 

174 ± 123 mCi  

(6,5 ± 4,6 GBq) 

218 ± 204 mCi  

(8 ± 7,5 GBq) 

Tipo histológico do CDT 

Carcinoma papilífero 258 92 350 

Carcinoma folicular 43 8 51 

Carcinoma de células de Hürthle 9 3 12 

Carcinoma insular 2 1 3 

Classificação de risco ATA 

Risco baixo 138 37 175 

Risco intermediário 116 45 161 

Risco alto 29 5 34 

Recidiva 13 16 29 

Sem informações  16 1 17 

IR: iodo radioativo (Na
131

I); ATA: American Thyroid Association. 
a 
Atividade média administrada na primeira terapia com radioiodo realizada no HUCFF ou IEDE (inclui a 

segunda administração de Na
131

I de 29 pacientes com recidiva de CDT que realizaram a terapia inicial em 

um terceiro hospital). 
b
 Atividade total média ("dose acumulada" média) de radioiodo administrada obtida somando-se todas as 

terapias com Na
131

I realizadas pelo paciente. 

Os dois grupos de pacientes (HUCFF e IEDE) não apresentam diferença 

estatística na proporção de mulheres e homens (p = 0,53) e na idade média dos 

indivíduos (p = 0,35). O valor médio da captação de Na
131

I nos pacientes do HUCFF é 

um pouco superior à captação medida no grupo do IEDE (3,4 ± 4,0% contra 2,4 ± 2,5%, 

p = 0,01). Uma possível explicação para esta diferença é a existência de um subgrupo 

maior de pacientes com complicações clínico-cirúrgicas, fenômeno relativamente 
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comum tratando-se de um hospital universitário de grande porte, para os quais é mais 

frequente haver limitações para a realização de novas cirurgias para retirada de 

remanescentes tireoidianos mais volumosos. O maior desvio-padrão da captação média 

nos pacientes do HUCFF indica maior dispersão dos valores, sugerindo a existência de 

pacientes com captação elevada de radioiodo. De fato, os valores mais extremos de 

captação são encontrados nos pacientes do HUCFF. 

Com relação às atividades de Na
131

I nos dois grupos, observamos que a 

atividade inicial média administrada é menor nos indivíduos tratados no HUCFF, porém 

sem significância estatística (p = 0,06). Já a atividade total média é maior entre os 

pacientes do HUCFF (p < 0,001). Denominamos "atividade total média administrada" a 

média obtida após somarmos todas as atividades administradas a um mesmo paciente ao 

longo de seu tratamento (terapia inicial e para recidivas ou persistência da doença), 

diferenciando-a da "atividade inicial administrada" de Na
131

I, que consiste somente na 

atividade empregada na primeira terapia. É importante ressaltar que os prontuários 

médicos de 29 pacientes não possuíam dados confiáveis sobre a atividade de Na
131

I 

usada no primeiro tratamento, talvez por ter sido realizado em outros hospitais. Porém, 

como havia registros completos sobre uma segunda terapia com radioiodo realizada no 

HUCFF ou no IEDE, esta foi computada como "atividade inicial" e incluída na 

categoria de pacientes com "recidiva" para efeito de cálculo da dose absorvida e do 

risco de carcinogênese. 

O tipo histológico mais frequente do CDT na população estudada foi o 

papilífero, seguido pelo carcinoma folicular, o que está em conformidade com os dados 

epidemiológicos nacionais e internacionais da doença[15,99,100]. A frequência relativa 

dos tipos histológicos não apresenta diferenças nos dois grupos de pacientes (p = 0,26). 

A classificação de risco segundo os critérios da American Thyroid Association 

(ATA) demonstra uma predominância da categoria "risco baixo" entre os pacientes 

tratados no HUCFF, seguida pela categoria de "risco intermediário" e, em número 

menor, pelos indivíduos estratificados como de "risco alto". O grupo do IEDE apresenta 

a peculiaridade de possuir mais pacientes na categoria de risco intermediário do que na 

de baixo risco. Esta diferença numérica, contudo, não é suficiente para conferir 

significância estatística à variação entre as frequências relativas das categorias de risco 

entre os dois grupos (p = 0,15). 
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5.2- Cálculo das Doses Absorvidas nos Órgãos Críticos 

As doses absorvidas no estômago, rim e medula óssea de cada paciente foram 

calculadas com base nos fatores de dose (em mGy/MBq) para o Na
131

I  estimados pela 

ICRP e divulgados em sua publicação 53[75], conforme descrito anteriormente. A dose 

absorvida nas glândulas salivares (parótidas e submandibulares) foi calculada 

utilizando-se os fatores de dose estimados empiricamente por Jentzen et al.[91], uma 

vez que as publicações da ICRP (publicação 53 e outras) não contêm estimativas para 

dose absorvida de Na
131

I nestes órgãos. Os valores de dose obtidos (dose absorvida 

média, desvio-padrão, menor e maior valor de dose encontrados para cada órgão) estão 

dispostos na tabela 9. 

 

Tabela 9- Estimativas de dose absorvida em 416 pacientes com CDT tratados com Na
131

I  

Dose Absorvida (mGy) 

  

 Rim Estômago Medula 

Glândulas 

Salivares 

Média 314,6 1022,0 184,8 1567,3 

Desvio-padrão 89,5 738,3 50,8 430,9 

Valor mínimo  112,1 125,8 65,3 592,0 

Valor máximo 601,2 3404,0 470,6 2960,0 

 

 

5.2.1- Dose absorvida nas Glândulas Salivares 

As glândulas salivares receberam a maior dose absorvida média dentre os órgãos 

críticos analisados no estudo (1.567,3 ± 430,9 mGy). Estas doses maiores são 

explicadas pelo fato destas glândulas concentrarem ativamente o radioiodeto, já que 

suas células apresentam em sua superfície a proteína cotransportadora NIS, a mesma 

que é responsável pela captação do iodeto nas células foliculares tireoidianas. O iodo 

radioativo é secretado em seguida na saliva, e alguns estudos indicam que sua 

concentração salivar pode ser 20 a 100 vezes superior à do plasma sanguíneo[101,102]. 

Esta capacidade de captar e secretar o iodo é a principal causa dos efeitos 

determinísticos observados nas glândulas salivares quando se administra iodo radioativo 

ao paciente no tratamento do CDT. 
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Estudos realizados utilizando cintilografia com pertecnetato (
99m

TcO4
−
) para 

avaliar a função das glândulas salivares demonstraram que pode ocorrer diminuição da 

secreção salivar quando a dose absorvida nas glândulas parótidas ultrapassa 

1 Gy[95,103,104]. Nas glândulas submandibulares, o limiar para efeitos teciduais é 

mais elevado, sendo necessárias doses absorvidas acima de 3 Gy para que ocorra 

disfunção glandular. Esta diferença de limiar para efeitos determinísticos é explicada 

pela maior sensibilidade à radiação das células acinares serosas, abundantes nas 

glândulas parótidas, em comparação às células acinares mucosas, mais resistentes e 

predominantes nas glândulas submandibulares[102,105].  

Observa-se na tabela 5 que são necessárias doses absorvidas mais altas para que 

se verifiquem efeitos determinísticos nos tratamentos de radioterapia com feixe de 

radiação externo (25 Gy para ocorrência de dano tecidual clinicamente observável). 

Estima-se que o limiar de dose absorvida para perda completa da função glandular nos 

tratamentos radioterápicos seja de 60 Gy[105]. Este limiar para efeitos teciduais 

bastante superior ao da terapia com radioiodo, denotando uma maior eficiência 

biológica relativa desta última, pode ser explicado pela distribuição heterogênea do 

Na
131

I no tecido glandular. Em estudos com animais, verifica-se que o radioiodo 

apresenta maior concentração nas células dos ductos glandulares, depositando a maior 

parte da energia da radiação β
-
 em uma região que corresponde a cerca de 10% da 

massa da glândula. Desta forma, estudos de microdosimetria interna são necessários 

para estabelecer a relação dose-resposta da disfunção das glândulas salivares na terapia 

com Na
131

I [95]. 

A dose absorvida nas glândulas salivares ultrapassou o limiar de 1 Gy para 

efeitos determinísticos nas parótidas em mais de 75% dos pacientes da população 

estudada, conforme demonstrado no diagrama de caixa da figura 5. Este resultado não 

surpreende, pois uma atividade administrada única de 3,7 GBq (100 mCi) já é suficiente 

para ultrapassar 1 Gy de dose absorvida nas glândulas salivares (1,18 Gy). Nenhum 

paciente, entretanto, atingiu o limiar de 3 Gy para disfunção nas glândulas 

submandibulares. Os efeitos determinísticos nas glândulas salivares estão entre os mais 

frequentes efeitos adversos observados nos pacientes submetidos à 

radioiodoterapia[106,107], e embora usualmente reversíveis quando não se atinge 

atividade acumulada de Na
131

I muito elevada, demanda medidas de prevenção tais 

como hidratação abundante e uso de substâncias cítricas para estimular a salivação, bem 

como medicação anti-inflamatória para controlar sintomas em alguns poucos casos. 
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Distúrbios das glândulas salivares (disfunção, sialoadenite) constituem alguns 

dos efeitos adversos mais comuns nos pacientes tratados com radioiodo, e o fato de 

mais de 75% dos pacientes da população estudada ultrapassarem o limiar de dose 

absorvida para efeitos determinísticos nas parótidas é compatível com essa frequência 

mais elevada. Por outro lado, a disfunção das glândulas submandibulares e danos mais 

extensos nas parótidas ocorrem apenas com doses absorvidas mais elevadas. Assim, 

efeitos adversos mais graves, tais como perda total da função secretora e inflamação 

com dor intensa são raros exceto quando se atinge atividades acumuladas de Na
131

I 

muito elevadas[101,102,108].  

 

 

Figura 5- Diagrama de caixa (boxplot) das doses absorvidas nas glândulas salivares nos 416 pacientes 

analisados. A linha tracejada cinza indica o limiar para efeito determinístico (disfunção) nas glândulas 

parótidas, a linha tracejada preta indica o limiar para efeito determinístico (disfunção) nas glândulas 

submandibulares, conforme estimado pelo estudo de Jentzen et al. Para as glândulas submandibulares, o 

limiar é mais elevado (3 Gy)[95]. A linha vermelha representa a mediana, e o ponto verde indica um 

outlier. 

 

5.2.2- Dose Absorvida no Estômago 

Depois das glândulas salivares, o órgão que apresentou o maior valor de dose 

absorvida média foi o estômago (1.022,0 ± 738,3 mGy). A distribuição dos valores de 

dose absorvida no estômago é mostrada no gráfico da figura 6. 
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Figura 6- Diagrama de caixa (boxplot) das doses absorvidas no estômago. A linha vermelha corresponde 

à mediana. 

 

As doses absorvidas no estômago variaram de um valor mínimo de 0,125 Gy até 

a dose mais alta observada, 3,4 Gy. Mesmo a dose mais elevada encontrada, porém, 

ficou muito distante do limiar de 45 Gy para efeitos estocásticos (ulceração da parede 

do estômago quando 100% do órgão é irradiado). Embora as células parietais do 

estômago também expressem a proteína cotransportadora de Sódio-Iodeto (NIS), e 

portanto captem ativamente o iodo radioativo causando maior deposição de radiação β
-
 

no órgão, as doses absorvidas não são suficientes para causar efeitos determinísticos.  

É importante ressaltar que os fatores de dose da ICRP 53 utilizados para estimar 

as doses absorvidas nos pacientes deste estudo foram, por sua vez, estimados em 

pesquisas com indivíduos saudáveis nos quais o iodo radioativo foi administrado por via 

intravenosa. Embora o Na
131

I administrado oralmente seja absorvido de forma rápida e 

completa, um tempo de residência no estômago de cerca de 30 minutos pode elevar os 

valores de dose absorvida nas paredes do órgão em até 30% [75]. Mesmo com um 

acréscimo de 30% nos valores calculados no estudo, que elevaria o maior valor 

encontrado para 4,42 Gy, as doses absorvidas na população de pacientes com CDT 

continuariam muito abaixo do limiar para efeitos determinísticos.  

Não há relatos na literatura científica de lesões significativas no estômago 

mesmo após a administração de atividades elevadas de Na
131

I. Os sintomas 

gastrointestinais relevantes na terapia com radioiodo são as náuseas e vômitos[109]. 

Não se sabe ao certo, porém, qual o mecanismo pelo qual a radiação produz náuseas e 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

 Estômago

D
o

se
 A

b
so

rv
id

a 
(m

G
y)

 



52 

 

vômitos, que poderia relacionar-se a distúrbios periféricos, na inervação do trato 

gastrointestinal, ou centrais, nos quimiorreceptores cerebrais. Não há evidências 

definitivas de lesão específica no estômago pela radiação como possível causa das 

náuseas e vômitos[110]. 

 

5.2.3- Dose Absorvida no Rim 

As doses absorvidas no rim variaram entre 112,1 mGy e um valor máximo de 

601,2 mGy, com uma dose absorvida média de 314,6 ± 89,5 mGy (figura 7). 

 

Figura 7- Diagrama de caixa (boxplot) com a distribuição das doses absorvidas no rim. A linha vermelha 

corresponde à mediana e os círculos verdes aos outliers moderados. 

Também no caso do rim a dose absorvida média calculada ficou muito aquém do 

limiar para efeitos determinísticos de 15 Gy, segundo a ICRP 118. Não foram 

encontrados estudos demonstrando efeitos adversos renais significativos após 

tratamento com Na
131

I em pacientes com CDT, mesmo com atividades acumuladas 

muito elevadas. 

 

5.2.4- Dose Absorvida na Medula Óssea 

A dose absorvida média na medula óssea na população estudada foi de 

184,8 ± 50,8 mGy, com a menor dose calculada em 65,3 mGy e a maior em 470,6 mGy. 

O limiar de dose absorvida para efeitos estocásticos (depressão medular, com 
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diminuição das contagens de leucócitos, hemácias e plaquetas) na medula óssea é de 2 

Gy, e o presente estudo mostra que as doses absorvidas na medula em administração 

única de Na
131

I, mesmo em atividade elevada, não se aproximam dos valores limiares 

para reações teciduais. 

 

Figura 8- Diagrama de caixa (boxplot) das doses absorvidas na medula óssea nos 416 pacientes 

analisados. A estimativa do limiar para efeitos determinísticos (depressão medular) varia entre 2 Gy[96] e 

2,5 Gy[94]. A linha vermelha corresponde à mediana, os círculos verdes aos outliers moderados e o x ao 

outlier extremo (distância maior que três vezes a altura da caixa). 

A toxicidade medular pela radiação é infrequente após a primeira terapia com 

Na
131

I, mesmo com o uso de atividades elevadas do radiofármaco. No presente estudo, a 

administração de uma atividade de 7.400 MBq (200 mCi) de Na
131

I em paciente com 

0% de captação causou a deposição na medula óssea de uma dose absorvida estimada 

em 259 mGy, bem distante do limiar de 2 Gy. A maior dose observada na população 

estudada foi de 470,6 mGy, em uma paciente que por complicações clínicas graves não 

pôde complementar tireoidectomia parcial realizada inicialmente e, por isso, possuía 

grande quantidade de remanescentes glandulares e uma captação de Na
131

I de 20%.  

Esta paciente corresponde ao outlier extremo mostrado no diagrama de caixa da figura 8. 

Nota-se que ele está bem distante do limiar de dose para reações teciduais na medula 

óssea. 
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Vários fatores podem aumentar o risco de efeitos determinísticos na medula, no 

entanto. Estes incluem atividade administrada acumulada elevada, intervalo curto entre 

as terapias com Na
131

I, diminuição da excreção do radioiodo (pacientes com 

insuficiência renal, por exemplo), reserva medular do paciente e a presença e extensão 

das metástases ósseas[25].  

Pacientes mais idosos também podem ser mais suscetíveis a efeitos 

determinísticos na medula óssea. Um estudo dosimétrico retrospectivo realizado por 

Tuttle et al.[111] com 328 pacientes idosos com CDT metastático tratados com 

radioiodoterapia demonstrou que atividades de 7,4 GBq (200 mCi) de Na
131

I 

ultrapassam a atividade máxima tolerada em até 22% dos pacientes entre 70 e 80 anos e 

em 38% dos pacientes com mais de 80 anos. A atividade máxima tolerada foi definida 

como a atividade de Na
131

I que acarreta uma dose absorvida no sangue (calculada como 

um substituto da dose na medula) de 2 Gy.  

Na coorte de pacientes do HUCFF e do IEDE a dose absorvida média na medula 

óssea dos pacientes com 70 anos ou mais foi de 177,1 (± 44,0 mGy), para uma atividade 

administrada média de 4,7 GBq (128 mCi) ± 1,6 GBq (44 mCi). A maior atividade de 

Na
131

I administrada nesta faixa etária foi de 7,4 GBq (200 mCi), em dois pacientes com 

70 anos. Com base nos resultados do estudo de Tuttle et al., é pouco provável que os 

pacientes com mais de 70 anos tratados no HUCFF e IEDE  tenham ultrapassado a dose 

máxima tolerada de 2 Gy no sangue. 

 

5.3-  Relação entre Dose Absorvida nos Órgãos Críticos e Faixa Etária 

A população de pacientes estudados foi separada em quatro faixas etárias para 

comparação das atividades de Na
131

I administradas e das doses absorvidas nos órgãos 

críticos. A faixa mais jovem englobou os pacientes com 25 anos ou menos no momento 

do tratamento com radioiodo, seguida pelas faixas etárias de pacientes entre 26 e 44 

anos, 45 a 69 anos e um último grupo com os pacientes acima de 69 anos. 

Em decorrência da longa expectativa de vida dos indivíduos jovens com CDT 

que receberam tratamento adequado, a preocupação com os possíveis efeitos 

carcinogênicos da terapia com radioiodo neste grupo de pacientes adquire maior 

relevância. Não seria surpreendente, portanto, que houvesse maior parcimônia na 

escolha do nível da atividade de Na
131

I a ser administrada aos pacientes abaixo de 45 
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anos, especialmente aos mais jovens. Atividades mais baixas de Na
131

I administradas 

tendem naturalmente a depositar menores doses absorvidas nos órgãos críticos e, 

portanto, estas deveriam idealmente ser também menores nos indivíduos mais jovens. 

Entretanto, a análise das doses absorvidas nas diferentes faixas etárias da população 

estudada mostra que isto não acontece. Na verdade, as atividades de Na
131

I e as doses 

absorvidas médias estimadas mantêm-se aproximadamente nos mesmos níveis ao longo 

de todo o espectro de idade. 

O gráfico mostrado na figura 9 demonstra a dose absorvida média nos órgãos 

críticos para quatro faixas de idade, e na tabela 10 estão descritos as doses absorvidas 

médias e seus respectivos desvios-padrão. 

Tabela 10- Dose absorvida nos órgãos críticos, por faixa etária (média ± desvio-padrão, em 

mGy). 

Faixa Etária Medula Óssea Rim Estômago Glândulas Salivares 

Até 25 anos 188 ± 48 mGy 319 ± 95 mGy 942 ± 710 mGy 1552 ± 441 mGy 

26 a 44 anos 187 ± 50 mGy 314 ± 87 mGy 1122 ± 797 mGy 1560 ± 423 mGy 

45 a 69 anos 184 ± 53 mGy 317 ± 90 mGy 966 ± 715 mGy 1583 ± 434 mGy 

Mais de 69 anos 177 ± 45 mGy 299 ± 92 mGy 1068 ± 673 mGy 1516 ± 439 mGy 

 

 

Figura 9- Doses absorvidas médias nos órgãos críticos (em mGy) na população estudada, discriminadas 

por faixa etária. 

Como se pode depreender do gráfico acima, não há diferença estatisticamente 
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absorvidas médias nas glândulas salivares (p = 0,83), no estômago (p = 0,28), no rim (p 

= 0,71) e na medula óssea (p = 0,76). Da mesma forma, as médias das atividades de 

Na
131

I administradas foram semelhantes entre os quatro grupos de idade (p = 0,82), 

conforme mostrado na tabela 11.  

Tabela 11- Atividade de Na
131

I administrada por faixa etária (atividade média e desvio-padrão, 

em GBq). 

 Até 25 anos 26 a 44 anos 45 a 69 anos > 69 anos 

Atividade Média de      

Na 
131

I Administrada 
4,85 GBq 4,88 GBq 4,95 GBq 4,74 GBq 

Desvio-Padrão 1,38 GBq 1,33 GBq 1,36 GBq 1,37 GBq 

 

Uma possível variável de que poderia enviesar para cima a média das doses 

absorvidas nos órgãos críticos dos pacientes mais jovens é a classificação de risco ATA. 

Uma proporção mais elevada de pacientes com risco mais alto nas faixas etárias abaixo 

de 45 anos poderia justificar a não redução das doses absorvidas e atividades 

administradas de radioiodo nestes grupos. A análise estatística da distribuição das 

categorias de risco com efeito mostra que existe variação significativa destas entre 

quatro faixas etárias (p = 0,04), porém esta diferença na distribuição do risco é no 

sentido inverso àquele que poderia justificar as doses absorvidas semelhantes entre 

pacientes mais jovens e mais idosos. As faixas etárias abaixo de 45 anos possuem 

menor proporção de pacientes de alto risco (9 dos 34 pacientes estratificados nesta 

categoria, nenhum deles no grupo de até 25 anos). Não há diferença na distribuição das 

demais categorias de risco (baixo e intermediário), bem como nos 29 pacientes 

classificados como "recidiva" (p = 0,17).  

Também foi realizada a análise das doses absorvidas médias considerando 

apenas os pacientes classificados como de risco baixo (figura 10), e novamente não 

houve diferença estatística entre as doses nas diferentes faixas etárias, seja nas glândulas 

salivares (p = 0,38), no estômago (p = 0,41), no rim (p = 0,34) ou na medula óssea 

(p = 0,29).  

Por fim foi estudada também a distribuição nas faixas etárias dos diferentes tipos 

histopatológicos, já que os tipos mais agressivos, como o carcinoma insular, e mesmo o 

carcinoma de células de Hürthle, cujo prognóstico não costuma ser tão favorável quanto 

o carcinoma papilífero, poderiam apresentar maior frequência nos grupos de pacientes 

mais jovens. Mais uma vez, embora haja diferença estatística nesta distribuição (p = 

0,006), ela ocorre devido à maior frequência dos tipos histológicos mais agressivos nos 
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pacientes acima de 45 anos: o carcinoma insular só está presente nas faixas acima de 45 

anos, e o carcinoma de células de Hürthle apresenta apenas 3 dos 11 casos nos pacientes 

com menos de 45 anos (nenhum nos indivíduos com 25 anos ou menos). 

Ao analisar apenas os pacientes classificados como de baixo risco para recidiva 

e persistência da doença, conforme mostrado na figura 10, novamente se observa que as 

doses absorvidas médias nos pacientes mais jovens não apresentam variação em relação 

àquelas de indivíduos de faixas etárias mais elevadas. 

Finalmente, quando se separam as doses absorvidas médias em cada faixa etária 

por sexo (tabelas 12 e 13), observa-se que as mulheres não apresentam variação 

estatisticamente significativa ao longo dos grupos de idade, com as pacientes mais 

jovens recebendo doses semelhantes às das pacientes mais idosas (p = 0,28 para as 

doses no rim, p = 0,17 para o estômago, p = 0,46 na medula óssea e p = 0,25 para as 

doses nas glândulas salivares. Já as doses absorvidas em homens até 25 anos são 

maiores que as demais faixas etárias, porém com significância estatística apenas nas 

glândulas salivares e na medula óssea (p < 0,001 e p = 0,04 respectivamente, com p = 

0,25 e p = 0,07 para a variação das doses no rim e estômago). Como se verifica a seguir, 

os pacientes do sexo masculino receberam doses absorvidas nos órgãos de interesse 

(com exceção do estômago) superiores às das mulheres. Porém, excetuando-se o grupo 

etário masculino mais jovem, as demais faixas etárias em homens não apresentam 

variação estatística significativa (p = 0,10).   

 

Figura 10- Doses absorvidas médias nos órgãos críticos (em mGy) nos pacientes de baixo risco pela 

classificação ATA, discriminadas por faixa etária. 
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Tabela 12- Dose absorvida (em Gy) e idade médias das pacientes mulheres nas faixas etárias até 

25 anos (idade média: 21 anos), 26 a 44 anos (idade média: 35 anos), 45 a 69 anos (idade média: 

55 anos) e acima de 69 anos (idade média: 75 anos). 

Idade  Glândulas Salivares Estômago Rim  Medula Óssea 

21 anos 1,48 ± 0,35 Gy 0,85 ± 0,59 Gy 0,31 ± 0,08 Gy 0,18 ± 0,04 Gy 

35 anos 1,52 ± 0,22 Gy 1,15 ± 0,64 Gy 0,31 ± 0,04 Gy 0,18 ± 0,03 Gy 

55 anos 1,58 ± 0,42 Gy 0,98 ± 0,73 Gy 0,32 ± 0,09 Gy 0,18 ± 0,05 Gy 

75 anos 1,46 ± 0,43 Gy 1,05 ± 0,65 Gy 0,29 ± 0,09 Gy 0,17 ± 0,04 Gy 

 

Tabela 13- Dose absorvida (em Gy) e idade médias das pacientes homens nas faixas etárias até 

25 anos (idade média: 21 anos), 26 a 44 anos (idade média: 36 anos), 45 a 69 anos (idade média: 

55 anos) e acima de 69 anos (idade média: 75 anos). 

Idade  Glândulas Salivares Estômago Rim  Medula Óssea 

21 anos 2,12 ± 0,68 Gy 1,46 ± 1,1 Gy 0,40 ± 0,14 Gy 0,25 ± 0,07 Gy 

36 anos 1,73 ± 0,41 Gy 0,99 ± 0,76 Gy 0,35 ± 0,09 Gy 0,20 ± 0,05 Gy 

55 anos 1,58 ± 0,50 Gy 0,84 ± 0,62 Gy 0,32 ± 0,11 Gy 0,18 ± 0,06 Gy 

75 anos 1,89 ± 0,26 Gy 1,19 ± 0,88 Gy 0,38 ± 0,05 Gy 0,22 ± 0,03 Gy 

 

 

5.4- Relação entre Dose Absorvida nos Órgãos Críticos e Grupo de Risco ATA 

O gráfico da figura 11 mostra a variação das doses absorvidas médias de acordo 

com a classificação de risco de recidiva do tumor e de persistência da doença da ATA 

(American Thyroid Association). As doses absorvidas nos órgãos críticos aumentam 

consistentemente quando se passa do risco baixo para o intermediário e 

subsequentemente para o alto risco nas glândulas salivares (p < 0,001), estômago (p = 

0,02), rim (p < 0,001) e medula óssea (p < 0,001). 

A relação direta encontrada entre o aumento das doses absorvidas e a elevação 

do risco de recidiva ou persistência do CDT decorre da tendência a se administrar 

atividades de Na
131

I mais altas aos pacientes de risco intermediário e, especialmente, 

aos de risco alto, já que nestas últimas categorias há maior probabilidade da existirem 

células tumorais remanescentes no paciente após a tireoidectomia, que precisam ser 

eliminadas com a radioiodoterapia. 
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Figura 11- Doses absorvidas médias (em mGy) nos órgãos críticos, discriminadas pelas categorias da 

classificação de risco da ATA (American Thyroid Organization). 

A elevação da atividade administrada de radioiodo concomitantemente ao 

aumento do risco tende a aumentar também as doses absorvidas nos órgãos críticos, 

conforme se avança do baixo para o alto risco. 

 

5.5- Relação entre Dose Absorvida nos Órgãos Críticos e Tipo Histológico 

Quando se separam os pacientes pelos três tipos histológicos de CDT mais 

frequentes na população estudada, ou seja, carcinoma papilífero, folicular e de células 

de Hürthle, não há significância estatística nas variações das doses absorvidas médias 

nos órgãos críticos (glândulas salivares, p = 0,08; estômago, p = 0,31; rim, p = 0,09;  

medula óssea, p = 0,27). As doses absorvidas médias por órgão crítico são mostradas na 

figura 12. 

Quando acrescenta-se à análise os casos de carcinoma insular, é possível 

verificar que as doses absorvidas médias nos pacientes com este tipo histológico de 

CDT são significativamente maiores nas glândulas salivares (p = 0,01) e no rim (p = 

0,01). As doses absorvidas na medula óssea também são maiores nos pacientes com 

carcinoma insular, porém sem atingir significância estatística (0,09). As doses no 

estômago não apresentam variação significativa (p = 0,44). 
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Figura 12- Doses absorvidas médias (em mGy) nos órgãos críticos por tipo histológico do CDT, incluindo 

o carcinoma insular. 

Em conclusão, as doses absorvidas médias na população estudada só apresentam 

variação significativa em relação à histologia do tumor quando se consideram os tipos 

histológicos mais agressivos. Nos pacientes com CDT dos tipos mais frequentes, a saber, 

carcinoma papilífero, carcinoma folicular, e mesmo no mais raro carcinoma de células 

de Hürthle, não foi observada variação nas doses absorvidas relacionada à histologia.  

 

5.6- Relação entre Dose Absorvida nos Órgãos Críticos e Captação de Na
131

I 

A relação entre a captação de Na
131

I em 24 horas, dividida em três faixas de 

valores (até 2,5%, 2,6 a 7,5% e acima de 7,5%), e as doses absorvidas nos órgãos 

críticos é mostrada na figura 13. 

A presença de grande quantidade de tecido tireoidiano remanescente pós-

tireoidectomia pode ser verificada por meio de cintilografia realizada antes da terapia 

com iodo radioativo. Níveis aumentados de captação de Na
131

I são observados nestes 

casos e, quando acima de certo valor, torna incerto o sucesso da ablação ou terapia com 

radioiodo. Nestes casos, é comum solicitar-se uma reavaliação pelo cirurgião para saber 

da possibilidade de nova operação para retirada de mais tecido glandular. Infelizmente, 

isso nem sempre é possível, o que muitas vezes leva a equipe assistencial da Medicina 

Nuclear a realizar a radioiodoterapia em pacientes com níveis elevados, ou ao menos 

não suficientemente reduzidos, de captação de Na
131

I. A realização da ablação ou 

terapia com radioiodo em pacientes com captação alta do radioisótopo poderia levar os 
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médicos, por sua vez, a optarem pela administração de atividades mais altas de Na
131

I 

visando assegurar a eliminação dos remanescentes glandulares mais volumosos, ou 

garantir a eficácia da terapia contra possíveis células malignas persistentes. Se esta 

hipótese for verdadeira, é de se esperar que valores mais altos de captação de Na
131

I 

correspondam a atividades administradas mais elevadas e, consequentemente, doses 

absorvidas nos órgãos críticos também aumentadas.  

 

Figura 13- Dose absorvida média (em mGy) nos órgãos críticos por faixa de captação de Na
131

I. 

As doses absorvidas médias nas glândulas salivares e nos rins diminuem ao se 

passar das faixas de menor para as de maior captação de iodo radioativo (p < 0,001). A 

dose absorvida média na medula óssea não apresenta variação estatisticamente 

significativa entre as diferentes faixas de captação (p = 0,39), e a dose absorvida no 

estômago só apresentou variação significativa entre as duas menores faixas de captação, 

de até 2,5% e 2,6 a 7,5% (p < 0,001).  

Em relação a esta diferença nas doses absorvidas médias no estômago, deve-se 

destacar o fato de que os coeficientes de dose no estômago tabelados na ICRP 53, que 

serviram de base para os cálculos dosimétricos deste estudo, apresentam um variação 

muito grande entre valores estabelecidos em indivíduos com 0% de captação de Na
131

I 

(0,034 mGy/MBq na parede do estômago) e o valor para o coeficiente de dose em 

indivíduos com 5% de captação, bem mais elevado (0,45 mGy/MBq). Os valores 

intermediários foram calculados por interpolação linear, mas nesta faixa de 0 a 5% de 

captação há uma elevação acentuada dos fatores de dose absorvida. Esta variação 
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positiva acentuada é a responsável pelo aumento do valor da dose absorvida do 

estômago entre as duas primeiras faixas de captação de Na
131

I, aumento, aliás, que não é 

significativo entre as faixas de 2,6 a 7,5% e mais de 7,5%, já que os coeficientes de dose 

da ICRP 53 passam a variar pouco quando a captação é maior que 5%. Esta variação 

acentuada pode ser atribuída ao modelo biocinético adotado pela ICRP para o cálculo 

do coeficiente de dose para a captação de 0 e 5%. 

 

5.7- Relação entre Dose Absorvida nos Órgãos Críticos e Sexo do Paciente 

Ao calcular as dose absorvidas médias separadamente para cada sexo, conforme 

mostrado na figura 14, observa-se que no rim, na medula óssea e nas glândulas salivares 

os valores são maiores nos homens (p = 0,037, p = 0,049 e p = 0,014, respectivamente). 

A dose absorvida média no estômago não apresenta diferença estatística entre homens e 

mulheres (p = 0,68).  

A atividade média de Na
131

I administrada aos pacientes do sexo masculino foi 

superior à administrada às pacientes do sexo feminino (5,3 ± 1,5 GBq contra 4,8 ± 1,3 

GBq, p = 0,014). Por outro lado, não houve diferença estatisticamente significativa na 

distribuição das categorias de risco de recidiva e persistência da doença entre pacientes 

homens e mulheres (p = 0,14), que poderia ser uma causa para as atividades 

administradas e doses absorvidas maiores observadas em homens. 

 

Figura 14- Doses absorvidas médias (em mGy) nos órgãos críticos discriminadas por sexo. 
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Na população estudada, não há diferenças de gênero quanto à incidência dos 

tipos histológicos mais comuns do CDT, o carcinoma papilífero, folicular e mesmo o 

menos frequente carcinoma de células de Hürthle (p = 0,13), porém só há casos de 

carcinoma do tipo insular, muito agressivo, em pacientes do sexo masculino (p = 0,001). 

O número pequeno de casos de carcinoma insular (três pacientes) torna improvável que 

a presença de tipos histológicos mais agressivos seja a responsável única pela diferença 

nas doses absorvidas, mesmo com o menor número de pacientes masculinos. 

Uma possível explicação para a maior atividade de radioiodo e as doses 

absorvidas superiores no rim, medula óssea e glândulas salivares em homens é que, 

sendo o CDT frequentemente mais agressivo em homens, estes consequentemente 

podem apresentar menor sobrevida em relação às mulheres[112]. Os profissionais de 

saúde, por sua vez, podem ser inadvertidamente mais reticentes em reduzir a atividade 

administrada em pacientes do sexo masculino, mesmo nos casos de tipos histológicos 

menos agressivos. Uma evidência que aponta para esta direção é que, ao separarmos por 

sexo apenas os pacientes com carcinoma papilífero (o de maior incidência e usualmente 

menos agressivo), verificamos que as atividades de Na
131

I administradas aos homens 

continuam a ser maiores (5,3 GBq , contra 4,9 GBq nas mulheres, p = 0,03). 

 

 

5.8- Estimativa do Risco de Carcinogênese Induzida pela Radioiodoterapia 

As idades utilizadas para calcular os riscos atribuíveis ao tempo de vida (LAR) 

em mulheres e homens, mostrados nas figuras 15 e 16, foram escolhidas conforme 

descrito no item 4.8. As idades médias representativas de cada grupo etário e as 

respectivas doses absorvidas médias nos órgãos críticos de interesse em homens e 

mulheres são mostradas nas tabelas 12 e 13 (item 5.3). 

Os valores dos riscos atribuíveis ao tempo de vida (LAR) em mulheres 

mostrados na figura 15 para diferentes tipos de câncer estão resumidos na tabela 14, e 

os valores dos riscos atribuíveis ao tempo de vida (LAR) em homens mostrados na 

figura 16 estão resumidos na tabela 15. 
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Tabela 14- Valores de LAR de incidência de câncer em mulheres para quatro idades 

representativas de quatro diferentes faixas etárias (em número de casos por 100.000 pessoas) 

Idade  Glândulas Salivares Estômago Rim  Leucemia 

21 anos 139 948 58 68 

35 anos 85 890 40 61 

55 anos 56 590 30 60 

75 anos 35 397 16 52 

 

 

Tabela 15- Valores de LAR de incidência de câncer em homens para quatro idades 

representativas de quatro diferentes faixas etárias (em número de casos por 100.000 pessoas) 

Idade  Glândulas Salivares Estômago Rim  Leucemia 

21 anos 160 927 96 151 

36 anos 81 471 58 97 

55 anos 57 359 38 88 

75 anos 46 361 22 92 

 

De acordo com as estimativas obtidas para a população estudada, o risco de 

incidência de um segundo câncer primário é bem maior no estômago, tanto em 

mulheres quanto em homens. O risco maior de carcinogênese no estômago, em relação 

aos outros órgãos estudados, deve-se às doses absorvidas gástricas elevadas aliadas à 

incidência bem maior do câncer de estômago em relação aos demais órgãos críticos 

analisados. 

Câncer de glândulas salivares e leucemia ficam próximos em termos de 

estimativa de risco de incidência, embora as glândulas salivares recebam dose absorvida 

bem mais elevada (ver tabelas 9, 14 e 15). Além da maior sensibilidade da medula óssea 

aos efeitos estocásticos da radiação, o câncer de glândulas salivares é ainda menos 

frequente na população em geral do que as leucemias, o que ajuda a explicar o risco 

estimado não muito diferente entre os dois órgãos. 

O risco de indução de um segundo câncer primário no rim é o mais baixo dentre 

os órgãos estudados. O rim não é um órgão particularmente sensível ao efeito 

carcinogênico da radiação, e as doses absorvidas calculadas neste sítio foram bem 

menores que as doses no estômago e nas glândulas salivares, embora maiores do que na 

medula óssea (ver tabelas 9, 14 e 15 e figura 7). 
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A figura 15 a seguir mostra o risco atribuível ao tempo de vida (LAR) de 

incidência de câncer nos órgãos críticos de interesse para quatro diferentes idades de 

exposição à radiação (representativas de quatro faixas etárias), em pacientes do sexo 

feminino (número de casos por 100.000 indivíduos). 

 

 

Figura 15- LAR para quatro tipos de câncer em pacientes do sexo feminino (casos por 100.000 

indivíduos). 
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A figura 16 mostra o risco atribuível ao tempo de vida (LAR) de incidência de 

câncer nos órgãos críticos de interesse para quatro diferentes idades de exposição à 

radiação, em pacientes do sexo masculino (número de casos por 100.000 indivíduos). 

 

 

Figura 16- LAR para quatro tipos de câncer em pacientes do sexo masculino (casos por 100.000 

indivíduos). 
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As doses absorvidas médias em mulheres não apresentam variação 

estatisticamente significativa ao longo das faixas etárias, com os pacientes mais jovens 

recebendo doses semelhantes às dos pacientes mais idosos (p = 0,28 para as doses no 

rim, p = 0,17 para o estômago, p = 0,46 na medula óssea e p = 0,25 para as doses nas 

glândulas salivares. As doses absorvidas em homens até 25 anos são maiores que as 

demais faixas etárias, porém com significância estatística apenas nas glândulas salivares 

e na medula óssea (p < 0,001 e p = 0,04 respectivamente, com p = 0,25 e p = 0,07 para a 

variação das doses no rim e estômago). No item 5.3, ao se analisar os pacientes de 

ambos os sexos classificados como baixo risco de recidiva ou persistência da doença, 

não houve diferença das doses absorvidas ao longo do espectro etário.  

Embora as doses absorvidas sejam similares (com as exceções acima), o risco 

atribuível ao tempo de vida (LAR) de incidência de câncer é evidentemente maior nos 

pacientes mais jovens, como evidenciado nos gráficos das figuras 15 e 16. Este efeito 

estocástico aumentado nos indivíduos mais jovens está de acordo com as evidências 

obtidas dos estudos realizados com as vítimas das bombas atômicas no Japão, tal como 

o estudo LSS[26,81]. Estas pesquisas indicam que o risco de ocorrência de câncer 

induzido pela radiação varia consideravelmente com a idade no momento da exposição. 

Na maioria dos casos, os indivíduos expostos em idades mais jovens são mais 

suscetíveis aos efeitos estocásticos da radiação do que os expostos mais tardiamente. 

Uma possível exceção a esta regra acontece com a leucemia, pois a susceptibilidade à 

doença induzida por radiação tende a permanecer aproximadamente constante ao longo 

da vida. De um modo geral, entretanto, o risco de carcinogênese cai consideravelmente 

com a idade, e crianças e adultos jovens são muito mais suscetíveis ao câncer induzido 

pela radiação do que os indivíduos mais velhos[61]. Os gráficos das figuras 15 e 16 

mostram claramente que o risco estimado de carcinogênese é mais elevado nos 

pacientes de 35 ou 36 anos em relação aos mais velhos, e dramaticamente mais alto nos 

pacientes com 21 anos. 

As figuras 15 e 16 mostram que há uma queda grande no risco atribuível ao 

tempo de vida (LAR) entre as idades de 21 e 35 anos (36 entre os homens), que 

prossegue quando se passa de 35 (ou 36) anos pra 55 anos, caindo ainda mais quando se 

atinge os 75 anos. No caso da leucemia, por outro lado, percebe-se que após uma queda 

inicial (menos aguda que nos caso dos tumores sólidos) entre 21 anos e 35/36 anos, os 

valores demonstram menor variação nas demais idades, indicando uma menor relação 
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entre indução da neoplasia pela radiação e a idade do paciente do que no caso dos 

demais tumores.  

É importante lembrar que as dose absorvidas médias nos órgãos críticos em cada 

idade não são as mesmas, o que pode provocar uma pequena variação do LAR em cada 

ponto do gráfico devido à variação da dose, e não da idade. A intenção do gráfico, no 

entanto, é precisamente mostrar as variações do LAR na população estudada de acordo 

com a as doses absorvidas e idade de exposição ao Na
131

I. O que se observa é que a 

dose absorvida nos órgãos críticos nos pacientes mais jovens não é inferior a dos 

pacientes mais idosos (e no caso dos homens jovens é significativamente superior em 

alguns órgãos), colaborando para aumentar o risco atribuível ao tempo de vida (LAR), 

que já seria naturalmente mais elevado nos pacientes jovens. 

As doses absorvidas nos órgãos críticos analisados neste estudo são em geral 

pouco influenciadas pelos valores da captação de Na
131

I (com a possível exceção do 

estômago, cujo cálculo das doses absorvidas varia bastante da captação de 0% para a de 

5%), mas relacionam-se diretamente com a estimativa do LAR. Quanto maior a dose 

absorvida em um órgão ou tecido, maior o LAR de incidência de câncer originário deste 

sítio. O fato das doses absorvidas nos órgãos críticos na idade média de 21 anos serem 

ao menos não inferiores às doses em pacientes idosos, mesmo quando se considera 

apenas os pacientes classificados como de baixo risco (ver seção 5.3 e figura 11), 

somado à maior susceptibilidade à carcinogênese por radiação nos pacientes mais 

jovens, faz com que o risco atribuível ao tempo de vida (LAR) desta faixa etária seja 

consideravelmente mais elevado que nos demais grupos etários.  

A diminuição das doses absorvidas depositadas nos órgãos críticos dos pacientes 

tratados com Na
131

I, sem redução da eficácia do tratamento, seria um desenvolvimento 

desejável da radioiodoterapia, pois ela levaria diretamente à redução do risco 

carcinogênico estimado pelo LAR. Contudo, esta redução só pode acontecer com a 

diminuição das atividades de Na
131

I empregadas no tratamento dos pacientes com CDT. 

Como já vimos em seções anteriores, atividades administradas menores do 

radiofármaco reduzem proporcionalmente as doses absorvidas nos órgãos e tecidos do 

paciente, diminuindo assim o risco estocástico da radiação. 

Na figura 17, utilizou-se o exemplo de paciente do sexo feminino com CDT, à 

qual foi administrada uma atividade de 3,7 GBq (100 mCi) de Na
131

I para ablação de 

remanescentes tireoidianos, considerando-se uma captação de iodo radioativo em 24 
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horas de 1%. Foi calculado o LAR de incidência de câncer de estômago em mulheres 

para várias idades de exposição ao radioiodo. Da mesma forma, também foi estimado o 

LAR de incidência de leucemia em mulheres para diferentes idades de exposição a uma 

atividade de 3,7 GBq (100 mCi) de Na
131

I (figura 18). Foi escolhida uma paciente do 

sexo feminino como exemplo pelo fato das mulheres representarem a grande maioria 

dos pacientes com CDT não apenas na coorte deste estudo, mas também em toda a 

população global atingida pelo carcinoma diferenciado de tireoide. Utilizou-se como 

exemplo o LAR de incidência de câncer de estômago e de leucemia porque o relatório 

BEIR VII fornece equações específicas para a estimativa de risco destas duas neoplasias. 

 

Figura 17- Risco atribuível ao tempo de vida (LAR)
a
 de incidência de câncer de estômago em mulheres 

para uma atividade de Na
131

I administrada de 3,7 GBq (100 mCi), por idade de exposição. 
a 
LAR em número de casos de câncer por 100.000 pessoas. 

 

Observa-se na figura 17 um aumento acentuado do risco atribuível ao tempo de 

vida (LAR) nas idades inferiores a 30 anos, atingindo-se um risco de aproximadamente 

0,46% de incidência de câncer no estômago ao longo da vida em uma paciente de 15 

anos que receba uma atividade de 3,7 GBq de Na
131

I . Os valores do LAR de incidência 

de leucemia observados na figura 18 são mais elevados no extremo de menor idade, mas 

depois permanecem relativamente estabilizados em valores semelhantes na maior parte 

da vida adulta (o LAR diminui no extremo de mais idade pois o somatório dos excessos 

de risco relativo e absoluto é feito até o limite de 100 anos. Ver item 3.6). Como visto 

anteriormente, o risco de indução de leucemia pela radiação é relativamente constante 

ao longo da vida adulta, daí a ausência de queda significativa na curva dos valores do 

LAR entre 25 e 70 anos. 
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Figura 18- Risco atribuível ao tempo de vida (LAR)
a
 de incidência leucemia em mulheres para uma 

atividade de Na
131

I administrada de 3,7 GBq (100 mCi), por idade de exposição (captação de Na
131

I de 

0%).  
a 
LAR em número de casos de câncer por 100.000 pessoas. 

 

A figura 19 mostra a variação, para cada idade em que ocorreu a 

radioiodoterapia, do risco de carcinogênese em mulheres estimado pelo LAR de 

incidência de câncer de estômago, cujos valores numéricos estão na tabela 16. 

Observando-se os valores estimados do risco atribuível ao tempo de vida para cada 

atividade de radioiodo administrada ao paciente, é facilmente perceptível a queda 

acentuada no risco de indução de câncer por radiação conforme se passa das maiores 

para as menores atividades administradas, notadamente nas faixas etárias mais jovens.  

Tabela 16- Risco atribuível ao tempo de vida (LAR) de incidência de câncer de estômago em mulheres, 

por idade na administração e atividade administrada de Na
131

I (casos por 100.000 pessoas)  

 LAR por 100.000 pessoas 

Idade 5,55 GBq 3,7 GBq 1,85 GBq 1,11 GBq 

15 anos 698 465 233 140 

20 anos 525 350 175 105 

25 anos 396 264 132 79 

30 anos 297 198 99 59 

35 anos 291 194 97 58 

40 anos 284 189 95 57 

45 anos 273 182 91 55 

50 anos 261 174 87 52 

55 anos 246 164 82 49 

60 anos 224 149 75 45 

65 anos 201 134 67 40 

70 anos 176 117 59 35 

75 anos 144 96 48 29 

80 anos 111 74 37 22 
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Figura 19- Variação do risco atribuível ao tempo de vida (LAR) de incidência de câncer de estômago, em 

mulheres, de acordo com a idade na administração e a atividade administrada de Na
131

I (para uma 

captação de radioiodo  de 1%). 

A figura 20 e a tabela 17 expressam o risco atribuível ao tempo de vida (LAR) 

de leucemia em mulheres, de acordo com quatro valores diferentes de atividade de 

Na
131

I administrada às pacientes. Da mesma forma que em relação às estimativas do 

LAR no estômago, nota-se que a redução da atividade administrada de Na
131

I provoca 

uma importante diminuição do risco estimado de indução de leucemia, mais 

notadamente entre os mais jovens. 

Tabela 17- Risco atribuível ao tempo de vida (LAR) de incidência de leucemia em mulheres, 

por idade de administração e atividade administrada de Na
131

I (casos por 100.000 pessoas) 

 LAR por 100.000 pessoas 

Idade 5,55 GBq 3,7 GBq 1,85 GBq 1,11 GBq 

15 anos 88 59 27 16 

20 anos 81 54 23 14 

25 anos 68 45 21 12 

30 anos 63 42 20 11 

35 anos 60 40 20 11 

40 anos 59 39 20 12 

45 anos 57 38 19 11 

50 anos 60 40 20 12 

55 anos 59 39 20 12 

60 anos 57 38 19 10 

65 anos 56 37 19 9 

70 anos 54 36 18 9 

75 anos 47 31 15 9 

80 anos 41 27 13 8 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1
5

 a
n

o
s

2
0

 a
n

o
s

2
5

 a
n

o
s

3
0

 a
n

o
s

3
5

 a
n

o
s

4
0

 a
n

o
s

4
5

 a
n

o
s

5
0

 a
n

o
s

5
5

 a
n

o
s

6
0

 a
n

o
s

6
5

 a
n

o
s

7
0

 a
n

o
s

7
5

 a
n

o
s

8
0

 a
n

o
s

LA
R

 p
o

r 
1

0
0

.0
0

0
 p

es
so

as
 

5,55 GBq

3,7 GBq

1,85 GBq

1,11 GBq



72 

 

 

 

Figura 20- Variação do risco atribuível ao tempo de vida (LAR) de incidência de leucemia, em 

mulheres, de acordo com a idade de administração e a atividade administrada de Na
131

I. 

 

Uma jovem de 20 anos com um tumor papilífero da tireoide, classificada como 

de baixo risco após cirurgia (tireoidectomia) e encaminhada a um serviço de Medicina 

Nuclear para realizar ablação dos remanescentes glandulares com Na
131

I (valor da 

captação de radioiodo de 1 %), poderá carregar ao longo de sua vida os seguintes riscos 

de carcinogênese (câncer de estômago, somente) de acordo com a atividade de 

radioiodo que lhe seja administrada:  

1. 3,7 GBq: risco aproximado de 3,5 em 1000 de desenvolver câncer de 

estômago ao longo da vida devido à radiação; 

2. 1,85 GBq: risco aproximado de 1,75 em 1000 de desenvolver câncer de 

estômago ao longo da vida devido à radiação; 

3. 1,11 GBq: risco aproximado de 1,05 em 1000 de desenvolver câncer de 

estômago ao longo da vida devido à radiação. 

A mesma jovem do exemplo acima apresentará as seguintes estimativas de 

riscos atribuíveis ao tempo de vida de leucemia: 

1. 3,7 GBq: risco aproximado de 0,54 em 1000 de desenvolver leucemia ao 

longo da vida devido à radiação. 
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2. 1,85 GBq: risco aproximado de 0,23 em 1000 de desenvolver leucemia 

ao longo da vida devido à radiação. 

3. 1,11 GBq: risco aproximado de 0,14 em 1000 de desenvolver leucemia 

ao longo da vida devido à radiação 

Apesar da diferença nos valores absolutos, percebe-se também no caso da 

estimativa do risco de leucemia uma considerável redução no número de casos de 

câncer induzido por radiação esperados quando se reduz a atividade de Na
131

I 

administrada. 

Considerados os riscos do tratamento com iodo radioativo, é necessário avaliar 

as informações sobre o prognóstico da jovem paciente com CDT do exemplo acima 

para que se realize uma análise do benefício da terapia. Por ser de baixo risco pela 

classificação de risco da American Thyroid Association (ATA), a paciente tem apenas 

3% de probabilidade de apresentar recidiva ou persistência da doença nos primeiros sete 

anos de seguimento (30 casos em cada 1000 pacientes)[36]. Em relação ao risco de 

mortalidade pelo câncer, deve-se recorrer ao sistema de classificação TNM da Union for 

International Cancer Control/American Joint Committee on Cancer (UICC/AJCC),  

mostrado na tabela 1, mais adequado à avaliação do risco de morte pela neoplasia. A 

paciente, sendo jovem e de baixo risco pela classificação ATA, enquadra-se no Estágio 

I desta classificação e, portanto, possui mais de 97% de probabilidade de sobrevivência 

em 5 anos se for tratada adequadamente, uma chance de sobrevivência próxima a da 

população em geral[34].  

Neste caso, o objetivo da administração do Na
131

I seria não apenas o de diminuir 

uma probabilidade de recidiva que já é baixa, mas principalmente o de realizar a 

ablação do tecido glandular remanescente após a cirurgia, facilitando assim o 

seguimento da paciente com dosagens da proteína tireoglobulina e exames 

ultrassonográficos, bem como seu eventual retratamento.  

Em uma paciente de prognóstico tão bom quanto a que foi apresentada acima, 

para a qual o objetivo primordial do uso do radioiodo é facilitar o seguimento clínico-

laboratorial ou eventual tratamento de recidivas, torna-se de fundamental importância a 

avaliação do risco de carcinogênese induzida pela radiação emitida pelo radiofármaco. 

Como foi visto acima, o risco estimado de indução de um segundo câncer primário no 

estômago pode atingir 3,5 em 1000 pacientes tratados com 3,7 GBq (100 mCi) de 

Na
131

I, comparado a um risco de recidiva de 30 casos em cada 1000 pacientes. Este 
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risco diminui linearmente com a diminuição das doses absorvidas, e portanto é reduzido 

proporcionalmente quando se administram atividades menores do iodo radioativo. Desta 

forma, uma análise da relação do risco de indução de um segundo câncer primário com 

o benefício da administração do Na
131

I sugere que pacientes jovens de baixo risco, com 

bom prognóstico, devem receber a menor atividade necessária para promover a ablação 

completa dos remanescentes tireoidianos. 
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6- CONCLUSÃO 

 

As doses absorvidas nos órgãos críticos estudados (glândulas salivares, 

estômago, rim e medula óssea) ficaram muito abaixo dos limiares para efeitos 

determinísticos graves de acordo com os valores estabelecidos principalmente na 

publicação 118 da ICRP. A dose média nas glândulas parótidas ultrapassou o limiar de 

1 Gy para o efeito determinístico transitório de disfunção glandular (redução de 30% na 

secreção salivar). Nenhum paciente, entretanto, atingiu o limiar de 3 Gy para disfunção 

das glândulas submandibulares, mais resistentes aos efeitos determinísticos da radiação. 

Mais ainda, as doses absorvidas nas glândulas salivares ficaram muito distantes do 

limite de 25 Gy para efeito grave de necrose tecidual nas parótidas estabelecido pela 

ICRP (o maior valor de dose nas glândulas salivares foi de 2,96 Gy). 

Da mesma forma, a maior dose absorvida registrada no estômago dos pacientes 

estudados foi de 3,4 Gy, contra um limiar para efeito determinístico (ulceração) de 45 

Gy. A maior dose absorvida calculada na medula óssea foi de 0,47 Gy, distante do 

limiar de 2 Gy para mielotoxicidade, e a maior dose absorvida renal foi de 0,6 Gy, 

também longe do limiar de 15 Gy para diminuição da função renal. 

A administração de dose única de Na
131

I, mesmo nos valores mais altos 

observados no estudo (9,25 GBq), não apresentou risco aos pacientes em termos de 

danos teciduais, sugerindo que a terapia com radioiodo é bastante segura e apresenta 

relativamente poucos efeitos adversos, ao menos enquanto não atinge valores mais 

elevados de atividade acumulada após múltiplos tratamentos. 

As doses absorvidas na população estudada mantiveram-se na maior parte dos 

casos em níveis similares ao longo de todo o espectro etário, sendo em geral tão altas 

nos pacientes jovens quanto nos pacientes idosos, mesmo nos pacientes classificados 

como de baixo risco de recidiva ou persistência da doença - exceção feita ao pequeno 

grupo de pacientes do sexo masculino com até 25 anos, cujas doses absorvidas nos 

órgãos críticos foram estatisticamente superiores às dos pacientes homens mais velhos. 

Dado a maior susceptibilidade dos pacientes mais jovens aos efeitos estocásticos da 

radiação, os achados sugerem que os pacientes mais jovens, especialmente os do sexo 

masculino, estão recebendo atividades de Na
131

I superiores às estritamente necessárias 

para seu tratamento. 
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Observou-se uma relação direta entre aumento do grau de risco de recidiva e 

persistência do CDT (segundo a classificação da ATA) e a elevação das doses 

absorvidas nos órgãos críticos estudados, o que indica que os pacientes estão recebendo 

atividades de Na
131

I tanto mais elevadas quanto mais alta é sua faixa de risco.  Este 

achado sugere que os critérios que regem a classificação de risco da ATA implícita ou 

explicitamente orientam a escolha das atividades de radioiodo administradas. 

Este trabalho mostrou que é possível fazer o transporte de um modelo 

desenvolvido para estimar risco de carcinogênese em população de outro país, o 

chamado risco atribuível ao tempo de vida (LAR), para uma população brasileira, 

utilizando para isso as probabilidades de sobrevivência da população nacional extraídas 

das tábuas de mortalidade publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e as taxas de incidência de diferentes tipos de câncer publicadas pelo Instituto 

Nacional do Câncer (INCa). Não foram encontrados outros trabalhos que tenham 

adaptado os modelos de estimativa de risco do BEIR VII para as características 

epidemiológicas e demográficas brasileiras. Seria desejável, entretanto, que 

epidemiologistas, estatísticos e outros pesquisadores realizassem estudos avaliando a 

adequação dos pesos atribuídos aos modelos de excesso de risco absoluto e excesso de 

risco relativo para o transporte do modelo de estimativa risco dos diferentes tipos de 

câncer para a população brasileira.  

As estimativas do risco atribuível ao tempo de vida (LAR) de incidência de 

câncer nos órgãos de interesse, particularmente quando se trata de tumores sólidos, 

demonstram um risco de carcinogênese pela radiação do tratamento com Na
131

I 

acentuadamente aumentado nos pacientes com idade menor do que 30 anos. O risco de 

indução de leucemia, embora mais elevado no extremo mais jovem do espectro etário, 

mantém uma certa estabilidade nas faixa etárias adultas. 

A comparação do elevado risco estimado de indução de um segundo câncer 

primário por radiação ao pequeno benefício esperado de uma ablação de remanescentes 

tireoidianos com uma atividade de 3,7 GBq de Na
131

I em uma paciente jovem de baixo 

risco, sugere que a menor atividade de radioiodo eficaz para promover a eliminação dos 

remanescentes tireoidianos deve ser utilizada. As curvas obtidas com os valores 

estimados do LAR de incidência de câncer de estômago e de leucemia para cada 

atividade de Na
131

I administrada demonstram haver importante redução no risco de 
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carcinogênese quando se diminui as atividades habitualmente administradas do 

radiofármaco. 

As estimativas de carcinogênese por radiação obtidas neste estudo permitem 

fazer uma análise risco-benefício com informações cruciais sobre o risco. A partir do 

resultado desta análise, recomenda-se enfaticamente que não sejam mais administradas 

atividades de 3,7 GBq (100 mCi) para ablação em pacientes de baixo risco, muito 

especialmente em pacientes jovens. Nestas situações, deve ser administrada uma 

atividade de Na
131

I de no máximo 1,85 GBq (50 mCi). A administração de uma 

atividade ainda menor de 1,11 GBq (30 mCi) pode ser considerada, uma vez que já há 

estudos importantes evidenciando a eficácia ablativa desta atividade de radioiodo. 

Como limitação do estudo, destaca-se o fato de ser um estudo observacional 

transversal, no qual a dosimetria foi obtida por meio de coeficientes de dose absorvida 

que, por sua vez, foram calculados com base na cinética de um modelo humano padrão, 

o chamado "homem referência", que pode não refletir satisfatoriamente a biocinética 

média da população estudada. No entanto, devido às dificuldades citadas na seção 3.4.2, 

os serviços de Medicina Nuclear nos quais foi feito o levantamento dos pacientes 

tratados com Na
131

I não realizam dosimetria interna pré-terapêutica, e o estudo 

dosimétrico empírico de poucos pacientes tampouco refletiria necessariamente a 

cinética da população pesquisada.  

A continuação natural deste trabalho será a realização de um estudo 

retrospectivo comparando esta população de pacientes com um grupo-controle de 

pacientes com CDT tratados apenas com tireoidectomia, para avaliação da relação entre 

o tratamento com Na
131

I e a incidência de segundo câncer primário, comparando-a com 

as estimativas obtidas com o uso dos modelos do relatório BEIR VII.  
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ANEXO A: 

Pareceres n
o
 813.101 do CEP HUCFF/UFRJ e n

o
 956.514 do CEP IEDE. 
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