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SINOPSE 

Em Radioiodoterapia, os pacientes são submetidos à incorporação da substância radioativa iodeto 
de sódio (I-131), que reage fisiologicamente com metástase, restos de tecido tireoideano e outros 
órgãos e tecidos do corpo humano. Uma tarefa da proteção radiológica é a estimativa da 
distribuição temporal e espacial da dose equivalente em órgãos e tecidos radiossensíveis de 
pacientes submetidos a este tipo de tratamento. É praticamente impossível medir de forma direta a 
dose equivalente em regiões internas do corpo humano. Assim, é razoável utilizar a dosimetria 
numérica para estimar a dose em órgãos. Neste trabalho foram utilizadas imagens de medicina 
nuclear de pacientes submetidos ao tratamento de radioiodoterapia (imagem de varredura “pré-
dose”) para desenvolvimento de uma fonte interna que foi acoplada ao modelo computacional 
FAX/EGS4. O fantoma de voxels FAX, um modelo antropomórfico adulto feminino baseado nos 
dados da ICRP, foi desenvolvido no Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de 
Pernambuco. Nesta primeira abordagem, e para simplificação do modelo, foi considerado apenas os 
restos de tecidos tireoideano como fonte interna. Os resultados foram organizados sob a forma de 
coeficientes de conversão entre dose equivalente dos órgãos e tecidos radiossensíveis e atividade 
acumulada na fonte interna. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A quantidade de atividade de I-131 administrada ao paciente em radioiodoterapia é de 
responsabilidade do médico nuclear, que tem como base imagens de varredura de corpo inteiro do 
paciente. Nestas imagens, são visualizadas as regiões do corpo onde ocorre a deposição do I-131. 
Estas imagens são adquiridas 48 h após o paciente receber, via oral, pequenas quantidades de I-131 
(± 74 MBq). A determinação da atividade administrada para o tratamento é feita através da análise 
destas imagens. Esta análise é puramente qualitativa. Neste artigo é feita uma análise quantitativa da 
dose equivalente nos órgãos e tecidos radiossensíveis (1) dos pacientes submetidos à 
radioiodoterapia utilizando suas imagens de varreduras pré-dose para definir a fonte interna para o 
caso particular dos restos de tecidos tireoideanos. A generalização deste caso particular pode ser 
feita sem grandes modificações no atual modelo computacional desenvolvido neste trabalho.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Radioiodoterapia é uma técnica de tratamento de câncer em pacientes com carcinoma diferenciado 
da tireóide. Nesta técnica, os pacientes tireoidectomizados são submetidos à ingestão de iodeto de 
sódio (I-131), que reage fisiologicamente com metástase, restos de tecidos tireoideano e outros 
órgãos e tecidos do corpo humano. As localizações destas reações são conhecidas como “áreas 
quentes”. A quantidade da atividade de I-131 administrada é geralmente de responsabilidade do 
médico nuclear, que tem como base uma imagem de varredura pré-dose de corpo inteiro do 
paciente. A determinação da atividade administrada através desta análise é puramente qualitativa. 
Para obter estimativas da dose efetiva, devida a incorporações de radionuclídeos para efeitos de 
diagnósticos e/ou terapêuticos, é preciso estimar a dose absorvida nos órgãos e tecidos no corpo 
humano. Como as doses absorvidas em tecidos e órgãos não podem ser medidas diretamente, in 
vivo, e as medidas diretas com detectores de radiação são praticamente restritas a localizações na 
superfície do corpo (2), é preciso lançar mão de um modelo físico ou computacional de exposição 
para sua estimativa. Um modelo computacional de exposição requer as seguintes ferramentas 
básicas: Um simulador realístico do corpo humano (fantoma, neologismo do inglês phantom), 
algoritmos para simular fontes radioativas e um código Monte Carlo para simular a interação da 
radiação com a matéria (3). 

 

2.2. O MODELO COMPUTACIONAL FAX/EGS4 

O modelo computacional de exposição utilizado neste trabalho é composto pelo fantoma FAX 
(Female Adult VoXel) (4), pelo código Monte Carlo EGS4  (Electron Gamma Shower, versão 4) 
(5) e pela fonte interna baseada em imagens de varredura “pré-dose” de dez pacientes submetidos 
ao tratamento de radioiodoterapia. 

O acoplamento FAX/EGS4 (ou MAX/EGS4. MAX, Male Adult voXel) já foi utilizado para simular 
exposições externas a fótons e elétrons em diversas publicações do grupo de dosimetria do 
Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (DEN/UFPE) (4, 6, 7). 
Assim, foi feita uma adaptação do modelo FAX/EGS4, onde a principal mudança em relação aos 
trabalhos anteriores ocorreu no desenvolvimento da fonte interna.  

 

2.3. OBTENÇÃO DOS DADOS EXPERIMENTAIS 

Neste trabalho preliminar, foi desenvolvida uma fonte interna para simular a área quente 
correspondente aos restos de tecidos tireoideanos. Para obtenção das imagens de corpo inteiro dos 
pacientes tireoidectomizados, foram administradas atividades de 74 Mbq (2,0 mCi) de I-131 e, após 
48 horas, as imagens de corpo inteiro foram adquiridas numa gama-câmera modelo Starcam 3200, 
fabricada pela General Eletric (GE).  O protocolo de aquisição foi com matrizes 128 x 512 pixels 
com uma velocidade de varredura de 7 (sete) cm/min, numa tomada anterior e posterior do paciente, 
no formato DICOM (Digital Imaging e Communications in Medicine). A Figura 1 mostra um 
exemplo das imagens coletadas. Para este estudo foram adquiridas imagens de 10 pacientes do sexo 
feminino. 

Acoplado a gama-câmara há um computador pessoal (PC) que utiliza o software de captura de 
imagens photoELF (8). As imagens adquiridas no formado DICOM, foram novamente gravadas no 
formado jpeg, utilizando o software photoELF. Com um outro software de processamento de 
imagens, o CorelDRAW(R) Graphics Suite - Version 12 (9), as imagens no formado jpeg foram 
manipuladas e convertidas para o formato tif. Nesta etapa foram utilizadas apenas as imagens 
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anteriores dos pacientes.  A seguir, utilizando o software Scion Imagem (10), as imagens tif foram 
convertidas em matrizes bidimensionais (onde os elementos são os tons de cinzas das imagens) e 
gravadas em arquivos de texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Exame de pesquisa de corpo inteiro com I-131. Imagens adquiridas com um aparelho de 
Medicina Nuclear (gama câmara) GE - Starcam 3200. Imagem gentilmente cedida pelo Centro de 

Medicina Nuclear de Pernambuco – CEMUPE. 

 

2.4. SOFTWARE IODOTERAPIA 

Com o objetivo de ajustar as imagens dos pacientes para as dimensões do FAX, cuja imagem 
frontal correspondendo a uma matriz de 453 linhas por 158 colunas é mostrada Figura 2 (imagem 
obtida com o software FANTOMAS (11)), foi desenvolvido um software em API (Application 
Programming Interface) WINDOWS C (12, 13) nomeado de IODOTERAPIA. Este software 
também permite a obtenção das coordenadas do paralelepípedo que envolve a fonte interna 
(doravante chamado “volume quente”) de um fantoma de voxels, como se vê na Figura 3. 

Cada matriz 2D foi ajustada para as dimensões do FAX e, para obtenção das coordenadas do 
volume quente, foi utilizada uma “imagem média”, resultante da média aritmética dos tons de 
cinzas das matrizes 2D. A Figura 4 mostra esta imagem média.  
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Figura 2: Dimensões do fantoma FAX imagem frontal correspondendo a uma matriz de 453 linhas 
por 158 colunas (imagem obtida com o software FANTOMAS (11). 

 

 
Figura 3: Janela principal do software IODOTERAPIA. 

 

A partir da imagem média são definidos os limites (Xmin, Xmax, Zmin e Zmax) do volume quente. 
Para auxiliar na definição das coordenadas da fonte interna, o software apresenta um histograma da 
freqüência de tons de cinzas contidos na “área quente” da imagem média, como se vê na Figura 5. 
Esta área pode ser ajustada com o mouse, na imagem média ou no gráfico do histograma. Após o 
uso do histograma para reajustar a área de interesse, os tons de cinzas da imagem resultante são 
salvos no arquivo de texto chamado ImagemMediaSaida.dat (veja Figura 5). Finalmente, clicando 
no botão Fechar Diálogo, salvando os limites da fonte, o software salva um arquivo de texto com as 
coordenadas (Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, Zmin e Zmax) do volume quente. Para obter as 
coordenadas Ymin, Ymax, são utilizadas as posições mínima e máxima dos voxels segmentados da 
tireóide do FAX, na direção anterior-posterior. 
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Figura 4: Janela do software IODOTERAPIA para obtenção dos limites (Xmin, Xmax, Zmin e 

Zmax) das fontes internas através da “imagem média” e o histograma da função de freqüência de 
tons de cinzas. 

 

 
Figura 5: Janela do software IODOTERAPIA, salva os de tons de cinzas e as coordenadas (Xmin, 

Xmax, Ymin, Ymax, Zmin e Zmax) do volume quente no arquivo de texto. 
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As coordenadas do volume quente são digitadas no arquivo faxlist.dat, na linha correspondente à 
tireóide. Este arquivo contém as coordenadas de fontes internas utilizadas no modelo computacional 
FAX-MAX/EGS4. 

Para completar a adaptação do modelo FAX/EGS4 à situação do problema deste trabalho, foi 
modificado o código (em MORTRAN (5)) da fonte interna. O novo código é mostrado abaixo.  
"-----------------------------------------------------------------" 
CASE(14);                                       "INTERNAL EXPOSURE" 
                                
ESM=ESM+ENERIN; 
IOTEST=0; 
 
LOOP[ 
$RANDOMSET ZZ02; 
$RANDOMSET ZZ03; 
$RANDOMSET ZZ04; 
 
XINZ=XL*(NCMIN+(NCMAX-NCMIN)*ZZ02); 
YINZ=YL*(NRMIN+(NRMAX-NRMIN)*ZZ03); 
ZINZ=ZL*(NSMIN+(NSMAX-NSMIN)*ZZ04); 
 
NXTEMP=INT(XINZ/XL); 
NYTEMP=INT(YINZ/YL); 
NZTEMP=INT(ZINZ/ZL); 
 
IOTEMP=IVOXORG(NXTEMP+1,NYTEMP+1,NZTEMP+1)+63; 
 
]WHILE(IOTEMP.EQ.0); 
 
$RANDOMSET ZZ05; 
$RANDOMSET ZZ06; 
 
WIN=2.*ZZ05-1.; 
A=SQRT(1.-WIN*WIN); 
PSI=(2.*PI)*ZZ06; 
UIN=-A*SIN(PSI); 
VIN=A*COS(PSI); 
"-----------------------------------------------------------------" 

Como resultado do uso desta fonte em cada ciclo (cada novo sorteio de fótons), o código acima 
produz uma posição inicial do fóton dentro do volume quente (XINZ, YINZ, ZINZ) e os cossenos 
diretores que determinam o vôo inicial da partícula (UIN, VIN, WIN). 

 

3. RESULTADOS 

O modelo computacional de exposição interna aqui desenvolvido pode ser executado no software 
FANTOMAS (11). No menu Modelos Computacionais deste software podem ser criados os arquivos 
de texto do fantoma (fax.data e fax.bone.data) e o arquivo que contém os dados de entrada para a 
simulação Monte Carlo (Expo.input). A Figura 6 mostra um exemplo de coleta dos dados de entrada 
para a criação do Expo.input. 

Os resultados aqui apresentados foram obtidos para simulações de 107 histórias, com energia de 
corte de 2 keV para fótons e 200 keV para elétrons. As coordenadas do volume quente usadas nas 
simulações são mostradas na Tabela 1. 
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Figura 6: Construção do arquivo Expo.input no software FANTOMAS (11). 

 

Tabela 1: Coordenadas do volume quente contendo a tireóide do FAX. 

NCMIN NCMAX NRMIN NRMAX NSMIN NSMAX 
64 84 29 38 47 71 

 

Executando o modelo computacional FAX/EGS4 para os dados de entrada mostrados na Figura 6, 
foram obtidos os dados de saída mostrados, resumidamente, na coluna 3 da Tabela 2.  

 

Tabela 2: Coeficientes de conversão entre dose absorvida e atividade acumulada para alguns órgãos 
e tecidos radiossensíveis, e dose estimada para diagnóstico e terapia. 

Número 
do órgão Nome do órgão CC(mGy/Bq.s) D (mGy)  

(74 MBq; 48 h) 
D (mGy) 

(3700 MBq; 48 h) 
4 Cérebro 1,6150 x 10-13 2,1 103,26 

10 Pulmão 1,8100 x 10-13 2,3 115,72 
12 Esôfago 1,0215 x 10-12 13,1 653,10 
15 Medula Óssea Vermelha 2,9069 x 10-13 3,7 185,86 
20 Glândulas Salivares 3,2953 x 10-12 42,1 2.106,88 
21 Timo 9,5979 x 10-13 12,3 613,65 
22 Tireóide 7,3544 x 10-12 94,0 4.702,11 
27 Nódulos Linfáticos 2,1678 x 10-13 2,8 138,60 
29 Esqueleto 1,5267 x 10-13 1,9 121,48 

32 Costelas, esterno, Escápula, 
Clavícula 1,9924 x 10-13 2,5 127,38 

33 Coluna Vertebral 2,4598 x 10-13 3,1 157,27 
34 Crânio 3,2856 x 10-13 4,2 210,07 

 Dose Efetiva 5,8629 x 10-13 7,5 374,85 
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As colunas 4 e 5 da referida tabela, apresentam, respectivamente, as estimativas de doses 
equivalentes para alguns órgãos radiossensíveis em uma situação de diagnóstico, onde o paciente 
recebe uma a atividade de 74 × 106 Bq, e em uma situação de terapia (3700 × 106 Bq), 48 h após a 
administração. Nesta simulação foi usada a energia predominante (81,2%) no espectro do I-131, que 
é 364 keV. Os valores da Tabela 2 estão em acordo com dados publicados na literatura para 
pacientes (14). 

Para exemplificar como foram obtidos os valores mostrados na Tabela 2, segue o cálculo da dose 
estimada para diagnóstico na tireóide. Da Tabela 2, tem-se o coeficiente de conversão para a 
tireóide igual a 7,3544E-12 mGy/Bq.s. Como os pacientes receberam uma atividade de 74 × 106 Bq 
e as imagens foram produzidas 48 h (48 × 60 × 60 s = 172800 s) após esta administração, a 
estimativa da dose absorvida pela tireóide foi de  

D = 7,3544E-12 * 172800 * 74 × 106 ≈ 94 mGy. 

Para testar o algoritmo da fonte interna utilizado neste trabalho foi feita uma simulação com o 
modelo computacional FAX/EGS4, utilizando valores de energia entre 10 keV e 10 MeV. A Figura 
7 mostra a curva dos coeficientes de conversão entre dose equivalente e atividade acumulada 
quando a fonte interna é o volume quente envolvendo a tireóide do FAX. O valor do coeficiente de 
conversão usado na estimativa da dose acima (7,3544E-12 mGy/Bq.s) podia ser obtido através da 
curva da Figura 7, para a energia E = 364 keV, utilizando, se necessário, interpolações entre os 
valores de energia usados nos dados de entrada. 

 

 
Figura 7: Coeficiente de Conversão da Dose Equivalente na Tireóide por Atividade Acumulada 

(mGy/Bq.s) em função da energia do fóton. 
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Curvas desta natureza usualmente são publicadas em trabalho de dosimetria externa (4, 6) para 
ilustrar o, qualitativamente, comportamento de órgãos e tecidos irradiados, em função da 
intensidade do feixe incidente e das posições relativas da fonte e do órgão. 

 

4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Neste trabalho, como primeira abordagem, e para simplificação do modelo, foi considerado apenas 
o resto de tecidos tireoideanos como fonte interna (volume quente) e no espectro da radiação gama 
do I-131 apenas a energia de 364 keV. Em futuras publicações, o espectro da radiação gama do I-
131 será adicionado ao banco de dados de espectros do modelo MAX-FAX/EGS4, e mais fontes 
internas serão consideradas, tomando como base as áreas de maior concentração de I-131 que 
aparecem nas imagens de varredura pré-dose. Isto tornará a distribuição da atividade administrada 
mais realista. Para distribuir as N histórias em uma dada simulação entre as fontes detectadas nas 
imagens, serão feitas as contagens (número de fótons que interagem em cada pixel da imagem) nas 
imagens anterior e posterior de cada paciente e tomado o valor médio. Assim, cada imagem a ser 
utilizada no modelo aqui apresentado terá, além da informação visual contida nos tons cinzas, 
números relacionados às regiões quentes e proporcionais à atividade ali acumulada. Estes valores 
serão normalizados pela contagem do corpo inteiro e servirão para obter as frações de atividade 
administrada em cada região. Para o caso particular do radionuclídeo deste estudo (I-131), as doses 
nos órgãos e tecidos radiossensíveis se devem à radiação gama (a menos das auto-doses beta nos 
volumes quentes). Assim, as contagens obtidas das imagens serão proporcionais ao número de 
fótons em cada volume quente do paciente. 
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