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Abstract. Radioisotopes of iodine are produced in abundance in nuclear fission 
reactions, and great amounts of radioiodine may be released into the 
environment in case of a nuclear reactor accident. Thyroid gland is among the 
most radiosensitive organs due to its capacity to concentrate iodine. The aim 
of this work was to evaluate the importance of contributions of 
internally deposited iodines (131I, 132I, 133I, 134I and 135I) to the dose 
absorbed to thyroid’s follicle and to the whole organ, after internal 
contamination by those isotopes. For internal dose calculation, the code 
of particles’ transports MCNP4C was employed. The results showed 
that, in case of nuclear accidents, the contribution of short-lived iodines 
for total dose is about 45% for thyroid of newborn and about 40% for 
thyroid of adult. Thus, these contributions should not be neglected in a 
prospective evaluation of risks associated to internal contamination by 
radioactive iodine. 
 
 

1 Introdução 
 
Em acidentes envolvendo centrais nucleares, devido à liberação de iodo radioativo na 
atmosfera, devem-se observar os riscos relacionados ao câncer de tireóide da 
população exposta, resultado de uma contaminação do indivíduo com os 
radioisótopos de iodo. A avaliação da dose absorvida pela tireóide é de fundamental 
importância na estimativa do risco de câncer tireoideano. As grandezas dosimétricas 
usadas na radioproteção estão definidas na ICRP (International Commission on 
Radiological Protection) Publicação 60 [1], e mais recentemente pela ICRP 103 [2].  
 



No acidente nuclear de Chernobyl a maioria das medidas diretas de dose só ocorreu 
cerca de um mês apos o acidente [3,4]. Esse atraso na realização de medidas diretas 
da dose absorvida contribuiu para aumentar as incertezas associadas às estimativas 
dos riscos, sendo observado um aumento cerca de dez vezes mais no número de casos 
de câncer de tireóide em crianças, em relação às previsões baseadas nas doses 
estimadas recebidas pela tireóide [5,6]. Além disto, as medidas foram realizadas 
apenas para o 131I, sem levar em consideração a contribuição dos radioisótopos do 
iodo de meia-vida curta na dose absorvida [5-8]. 
 
Para cálculos dosimétricos foi usado o fator de ponderação da tireóide para a dose 
efetiva, definido pela ICRP 60 [1], bem como as características físicas do iodo 
associadas aos modelos antropomórficos usados pelo comitê MIRD (Medical Internal 
Radiation Dose) ou em outros tipos de fantomas [9-11]. 
 
Em estudos recentes, Hindié e colaboradores [12] avaliaram que a distribuição 
microscópica dos radioisótopos de iodo de meia-vida curta não poderia ser 
considerada a mesma que para o 131I. Essa constatação motivou o desenvolvimento de 
um modelo dosimétrico que levasse em consideração os isótopos de meia-vida curta 
na avaliação da dose. 
 
Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a dose absorvida pela tireóide, 
resultado da incorporação devido ao 131I e aos isótopos de iodo de meia-vida curta 
(132I, 133I, 134I e 135I), em casos de acidentes nucleares. 
 
 

2 Materiais e Métodos 
 
2.1 Modelo geométrico da tireóide 
 
O pescoço, a tireóide, o istmo e a traquéia foram modelados para adulto [13] e recém-
nascido [14] usando formas geométricas básicas. A densidade usada para a tireóide e 
para o istmo foi a de tecido mole (ρ = 1,04 g.cm-3). A massa da tireóide de adulto é 
igual a 20 g para o homem referência [9] e 1,31 g para recém-nascido [14]. A Figura 1 
apresenta a seção transversal (Fig. 1A) e vista frontal (Fig. 1B) da tireóide. Para a 
traquéia, foi usada a mesma densidade da cartilagem (ρ = 1,1 g.cm-3) e dentro da 
traquéia foi preenchida com ar (ρ = 0,001124 g.cm-3). A densidade e composição 
elementar dos materiais modelados, bem como as respectivas referências, estão 
apresentadas na Tabela 1. A fonte de iodo foi simulada uniformemente distribuída em 
toda a tireóide e istmo. 
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Fig. 1. Modelo da tireóide, traquéia e istmo tireoideano (A) Secção transversal e (B) Vista 
frontal Imagem obtida através do aplicativo Visual Editor Vised (versão 8E) 
 
Tabela 1. Composição elementar e densidade dos materiais modelados  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Simulação Monte Carlo 
 
Nas simulações dos modelos de tireóide foi usado o código para transporte de 
partículas MCNP versão 4C [15]. Na entrada do código foram informados a 
geometria de cada modelo estudado, os materiais usados na modelagem, a posição e a 
distribuição da fonte radioativa, além de todos os parâmetros físicos associados à 
fonte. 

Percentual da massa total 
Elemento 

Ar [15] Água Cartilagem [16]  Tecido mole [17,18] 

H  11,20 9,6 10,454 

C 0,0125  9,9 22,663 

N 68,69  2,2 2,490 

O 30,1248 88,80 74,4 63,525 

Na   0,5 0,112 

Mg    0,013 

Si    0,030 

P   2,2 0,134 

S   0,9 0,204 

Cl   0,3 0,133 

K    0,208 

Ca    0,024 

Fe    0,005 

Zn    0,003 

Rb    0,001 

Zr    0,001 

Ar 1,1717    

Densidade 
(g.cm-3) 

0,001124 1,0 1,1              1,04 



Os radionuclídeos (131I, 132I, 133I, 134I e 135I) foram simulados usando as tabelas que 
contém os espectros de decaimento de energia para fótons e elétrons, obtidas do 
Brookhaven National Laboratory’s (BNL) National Nuclear Data Center [19]. 
 

3 Resultados e Discussão 
 
A Tabela 2 apresenta a contribuição de elétrons e partículas beta na dose absorvida 
pela tireóide devido ao 131I e aos isótopos de iodo de meia-vida curta (132I, 133I, 134I e 
135I) para adulto e recém-nascido. As incertezas encontradas nas simulações variaram 
de 0,1 a 0,4%. 
 
Tabela 2. Dose absorvida (Gy.des-1) pela tireóide devido aos elétrons e partículas beta 
 

 
A Tabela 3 apresenta a dose total absorvida pela tireóide devido a todos os fótons 
contidos nas tabelas de decaimento para cada isótopo de iodo. As incertezas 
encontradas nas simulações variaram de 1,1 a 2,4%. 
 
Tabela 3. Dose total absorvida (Gy.des-1) pela tireóide devido aos fótons 
 

 
A Tabela 4 apresenta a totalização da dose absorvida pela tireóide proveniente dos 
elétrons e partículas beta, como também dos fótons, para cada isótopo de iodo 
simulado. 
 
Tabela 4. Dose total absorvida (Gy.des-1) pela tireóide devido aos elétrons, partículas beta e 
fótons 
 

Dose (Gy.des-1) 
Tireóide 

131I 132I 133I 134I 135I 

Adulto 1,50E-12 3,53E-12 3,04E-12 4,35E-12 2,72E-12 

Recém-nascido 2,17E-11 4,41E-11 3,98E-11 5,22E-11 3,58E-11 

Dose (Gy.des-1) 
Tireóide 

131I 132I 133I 134I 135I 

Adulto 9,93E-14 1,90E-13 1,53E-13 2,03E-13 2,51E-13 

Recém-nascido 5,58E-13 9,90E-13 8,27E-13 1,04E-12 1,16E-12 

Dose (Gy.des-1) 
Tireóide 

131I 132I 133I 134I 135I 

Adulto 1,60E-12 3,72E-12 3,19E-12 4,55E-12 2,97E-12 

Recém-nascido 2,17E-11 4,41E-11 3,99E-11 5,23E-11 3,59E-11 



A Tabela 5 apresenta a energia depositada, a energia efetiva específica (SEE) 
calculada para a tireóide de adulto (20 g) e a dose absorvida pela tireóide, para a 
simulação dos fótons de maior freqüência. As incertezas encontradas nas simulações 
variaram de 1,1 a 1,4%. 
 
Tabela 5. Energia depositada (MeV.des-1), SEE (MeV.des-1.kg-1) e dose absorvida (Gy.des-1) 
pela tireóide de adulto devido aos fótons de maior freqüência 
 

 
Nos resultados apresentados, os cálculos da dose absorvida foram feitos considerando 
o mesmo número de desintegrações para os isótopos de iodo simulados. Para cada 
radionuclídeo, foram usadas todas as energias das partículas emitidas e as respectivas 
freqüências, contidas nas tabelas de decaimento. 

Iodo 
Energia do fóton 
incidente (MeV) e 

freqüência 

Saída MCNP 
(MeV.des-1) 

SEE 

(MeV. des-1.kg-1)* 
Dose 

(Gy.des-1) 

131I 0,365     (81,7%) 1,21E-02 0,61 7,92E-14 

0,668     (98,7%) 2,15E-02 1,08 1,70E-13 

0,773     (75,6%) 2,81E-02 1,40 1,70E-13 

0,955     (17,6%) 2,41E-02 1,20 3,39E-14 

       0,523     (16%) 1,73E-02 0,87 2,21E-14 

0,630     (13,3%) 3,55E-02 1,78 3,78E-14 

132I 

       1,399     (7%) 2,05E-02 1,02 1,15E-14 

133I        0,530     (87%) 1,75E-02 0,88 1,22E-13 

0,847     (95,4%) 2,58E-02 1,29 1,97E-13 

0,884     (64,9%) 2,65E-02 1,33 1,38E-13 

1,073     (14,9%) 3,04E-02 1,52 3,63E-14 

0,595     (11,1%) 1,95E-02 0,97 1,73E-14 

0,622     (10,6%) 2,03E-02 1,01 1,72E-14 

1,136     (9,10%) 3,17E-02 1,59 2,31E-14 

134I 

0,677     (7,90%) 2,17E-02 1,08 1,37E-14 

1,260     (28,7%) 3,15E-02 1,58 5,70E-14 

1,132     (22,6%) 3,37E-02 1,68 7,73E-14 

1,678     (9,60%) 3,86E-02 1,93 2,97E-14 

1,039     (7,90%) 2,97E-02 1,48 1,88E-14 

135I 

1,791     (7,70%) 3,95E-02 1,98 2,44E-14 

* Valores calculados para efeito de validação dos resultados para fótons. 



Partículas beta e elétrons, bem como fótons com energias abaixo de 10 keV, podem 
ser considerados não penetrantes para a maioria dos tecidos humanos usados como 
órgãos fontes, enquanto fótons de alta energia são geralmente considerados 
penetrantes [10]. Neste trabalho, os fótons dos iodos simulados possuem energia 
maior que 360 keV, sendo, portanto, considerados penetrantes. Cristy & Eckerman 
[17] publicaram frações absorvidas específicas (Φ) para fótons de várias energias, 
sendo a tireóide (adulto) considerada como órgão alvo e órgão fonte (Tabela 6). 
 
Tabela 6. Dose total absorvida (Gy.des-1) pela tireóide devido aos elétrons, partículas beta e 
fótons 
 

 
Para validar as simulações dos fótons para os isótopos de iodo, é necessário comparar 
a energia efetiva específica (SEE) calculada neste trabalho para os fótons de maior 
freqüência, considerando para 1 desintegração (Tabela 5), com os resultados 
apresentados por Cristy & Eckerman [17] (Tabela 6), para todos isótopos de iodo. A 
comparação entre as tabelas mostra que os dados obtidos nas simulações estão em boa 
concordância com os dados publicados para energias menores que 1,0 MeV. Para 
valores maiores de energia (> 1,0 MeV), o SEE apresenta uma forte dependência do 
modelo usado. 
 
Para a validação da dose total absorvida proveniente do 131I será foi utilizado o S-
value publicado pelo comitê MIRD (2,09E-02 rad.µCi-1.h-1) calculado para o 131I e 
para a tireóide do homem padrão de 20 g  [11]. O valor do S-value obtido nesse 
trabalho foi de 1,60E-12 Gy.des-1 (ver Tabela 4), igual a 2,13E-02 rad.µCi-1.h-1, 
apresentando uma diferença de apenas 1,9% com relação ao valor publicado pelo 
comitê MIRD. 

Faixa de energia (MeV) ΦΦΦΦ (tireóideadulto ←←←← tireóideadulto) 
(kg-1) 

SEE 

(MeV.kg-1)* 

0,02 – 0,03 18,1 – 7,39 0,36 – 0,22 

0,03 – 0,05 7,39 – 2,54 0,22 – 0,13 

0,05 – 0,10 2,54 – 1,46 0,13 – 0,15 

0,10 – 0,20 1,46 – 1,58 0,15 – 0,32 

0,20 – 0,50 1,58 – 1,71 0,32 – 0,86 

0,50 – 1,0 1,71 – 1,62 0,86 – 1,62 

1,0 – 1,5 1,62 – 1,50 1,62 – 2,25 

1,5 – 2,0 1,50 – 1,30 2,25 – 2,60 

2,0 – 4,0 1,30 – 1,0 2,60 – 4,00 

* Valores calculados para efeito de validação dos resultados para fótons. 



No caso particular do acidente de Chernobyl, utilizado como exemplo neste trabalho, 
a maioria das medidas diretas para a monitoração da população mais exposta ao iodo 
foi realizada quase 1 mês após o acidente [3,4]. Sabe-se que após o intervalo de tempo 
de 1 mês, a detecção dos iodos de meia-vida curta não era mais possível, o que leva a 
subestimação significativa do valor da dose absorvida devido a esses isótopos. 
 
No relatório da UNSCEAR [6] sobre o acidente de Chernobyl, doses à tireóide foram 
estimadas para 208 trabalhadores que deram entrada no Hospital 6 em Moscou, 3 a 4 
dias após o acidente. A maioria dos trabalhadores recebeu uma dose à tireóide menor 
que 1 Gy, enquanto que para três trabalhadores, a dose individual excedeu 20 Gy. Por 
outro lado, medidas realizadas em cinco trabalhadores que apresentaram altas doses, 
mostraram que a contribuição devido ao 133I foi de aproximadamente 20% [6]. Nos 
resultados para a tireóide de adulto, a estimativa percentual obtida para o 133I mostra 
uma boa concordância com os dados publicados pela UNSCEAR [6]. 
 
Para uma melhor estimativa da dose absorvida pela tireóide, as contribuições 
percentuais de cada isótopo podem ser avaliadas usando o esquema do MIRD [11,20] 
e a estimativa das atividades liberadas pelo reator de Chernobyl para cada 
radioisótopo de iodo [6]. Supondo-se, por exemplo, que um indivíduo incorporou uma 
atividade inicial (A0) de 1 Bq de 131I, sabe-se pelo inventário do reator que, para cada 
1 Bq de 131I liberado, tem-se então: 0,59 Bq de 132I; 0,52 Bq de 133I; 0,014 Bq de 134I e 
0,14 Bq de 135I. 
 
Assim, conhecendo-se a atividade incorporada pelo indivíduo para cada isótopo de 
iodo, a atividade acumulada pode então ser calculada. Portanto, calculando o valor da 
atividade cumulada (Ã) e conhecendo os S-values obtidos das simulações para cada 
radionuclídeo, tem-se então a dose absorvida (onde D=ÃS). 
 
Sabe-se que a meia-vida biológica do iodo na tireóide do adulto é de 
aproximadamente 80 dias [21]. Comparando-se esse valor com a meia-vida física dos 
isótopos de iodo, a meia-vida efetiva será então igual à meia-vida física. Pela ICRP 
Publicação 78 [21], a meia-vida biológica do iodo é igual a 11,2 dias para recém-
nascido. A Tabela 7, a seguir, resume os valores de dose absorvida pela tireóide, 
calculados pela metodologia MIRD, para adulto e recém-nascido. 
 
Tabela 7. Dose absorvida (Gy) pela tireóide usando o sistema MIRD 
 

 
De acordo com a Tabela 7, é possível observar que, para todos os isótopos de iodo 
simulados, a dose absorvida é cerca de dez vezes maior para a tireóide de recém-
nascidos, se comparada com a dose absorvida pela tireóide de adultos. Além disso, 

Dose (Gy.des-1) 
Tireóide 

131I 132I 133I 134I 135I 

Adulto 1,60E-06 8,92E-07 1,79E-07 2,90E-10 1,45E-08 

Recém-nascido 1,27E-05 8,22E-06 2,08E-06 3,32E-09 1,70E-07 



calculando o percentual de dose para cada radioisótopo, pode-se concluir que os 
isótopos de meia-vida curta contribuíram para a dose total na tireóide com cerca de 
45% em recém-nascidos e 40% em adultos. O valor complementar da dose é resultado 
da interação do 131I com esse órgão. 
 
4 Conclusão 
 
Diante das estimativas de dose absorvida pela tireóide, pode-se concluir que existe 
uma contribuição significativa de dose proveniente dos radioisótopos de iodo de 
meia-vida curta. Além disso, as doses mais altas encontradas para a tireóide de recém-
nascidos, quando comparadas com as doses para adultos, salientam a importância de 
se levar em consideração todos os fatores que estão envolvidos para uma avaliação 
prospectiva dos riscos associados à incorporação devido ao iodo radioativo, resultado 
de acidentes nucleares. 
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