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RESUMO 

 
O hipertireoidismo é uma patologia resultante do excesso de produção de hormônios tireoidianos. Um dos seus 

principais tratamentos é com o radioisótopo iodo-131. Atualmente, esta terapia envolve duas abordagens: a 

administração de atividades fixas e a administração de uma atividade calculada, prescrita de acordo com a dose 

absorvida na tireoide. Em aplicações terapêuticas, o médico deve realizar uma avaliação específica da dose de 

radiação para o tecido comprometido de cada paciente, levando em consideração suas especificidades 

biocinéticas. Para tanto, é importante o desenvolvimento de um protocolo individualizado para cálculo de dose 

em pacientes hipertireoideos. O objetivo desse trabalho é estabelecer a metodologia de calibração do sistema de 

detecção a ser utilizado na determinação da atividade terapêutica do 
131

I necessária para liberar a dose absorvida 

desejada na tireoide. Essa etapa é fundamental para o desenvolvimento de um protocolo de doses 

individualizadas. O sistema utilizado consiste em um detector de NaI(Tl) 3”x3” acoplado ao software Genie 

2000. Foram utilizadas as fontes de calibração de 
60

Co, 
137

Cs
 
e 

133
Ba. Obteve-se a reta de calibração do sistema,  

com as fontes 
60

Co e 
137

Cs. Posteriormente, o detector foi calibrado utilizando-se um simulador de pescoço-

tireoide desenhado e produzido pelo IRD/CNEN com atividade conhecida de solução padrão de 
133

Ba contendo 

18,7kBq (em 24.09.12) uniformemente distribuída. Ele também foi calibrado com outro simulador pescoço-

tireoide modelo 3108 fabricado pela Searle Radigraphics Ind., contendo uma fonte líquida de 
131

I (7,7MBq). 

Foram realizadas 5 medições de 5 minutos para três diferentes distâncias detector-simulador e calculados os 

respectivos fatores de calibração. Os valores dos fatores de calibração encontrados para o simulador fabricado 

pelo IRD e pela Searle Radigraphics Ind. para as distâncias 20, 25 e 30cm foram 0,35; 0,24; 0,18 e 0,15; 0,11; 

0,09, respectivamente. Com o sistema de detecção devidamente calibrado e os fatores de calibração  

estabelecidos ,a técnica é adequada para avaliação de atividades diagnósticas de 
131

I incorporadas por pacientes 

hipertireoideos. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente o uso da Medicina Nuclear era voltado para o diagnóstico, ou seja para o estudo 

das estruturas e processos para diagnosticar doenças e nortear o médico para identificar 

possíveis problemas de saúde. Hoje, a maioria das práticas na Medicina Nuclear continua a 

envolver procedimentos diagnósticos, porém a utilização de radiofármacos em aplicações 

terapêuticas deve também ser levada em consideração e ser cada vez mais aplicada [1]. O 

primeiro radiofármaco comercialmente disponível foi o Iodo-131 (
131

I) e sua comercialização 

só iniciou em 1950 [2]. O 
131

I é um dos radiofármacos mais utilizados de forma terapêutica, a 

sua utilização é considerada de fácil administração, efeito rápido, de baixo custo e indolor 

[3,4]. O 
131

I vem sendo utilizado há muito tempo para o tratamento de pacientes portadores 

de Hipertireoidismo. 

 

Apesar de sua ampla utilização, ainda há muitas controvérsias em torno do uso do 
131

I, no que 

diz respeito à forma como os médicos determinam a atividade ótima para o paciente. Há três 

abordagens gerais: a prescrição de uma atividade fixa para todos os pacientes; uma atividade 

corrigida para o tamanho da glândula tireoide e sua capacidade de concentrar o 
131

I; e a outra 

forma é prescrever uma quantidade calculada de 
131

I para fornecer uma dose absorvida de 

radiação específica para a tireoide [5]. 

 

A segurança e a eficácia das atividades individualizadas realizadas com aproximações 

dosimétricas para terapia com o 
131

I na doença de Graves, comparado com o tratamento com 

a administração de atividades fixas ainda gera muitas discussões. Parece razoável que a 

eficácia de cada terapia depende do fornecimento adequado de dose de radiação à tireoide. As 

abordagens tradicionais para o cálculo da dose trapêutica na tireóide utilizando o 
131

I para o 

tratamento da Doença de Graves incluem o método de Marinelli-Quimby e o algoritmo 

MIRD [6]. 

 

Em aplicações terapêuticas, o médico deve realizar uma avaliação específica da dose de 

radiação para o tecido comprometido de cada paciente. Ele deve fazer de forma a maximizar 

a dose no tecido doente e manter doses nos tecidos saudáveis em níveis aceitáveis (ou seja, 

dentro dos limiares de efeitos nocivos aos tecidos). Porém, na maioria das clínicas isso não 

acontece e os pacientes são geralmente todos tratados com o mesmo ou com semelhantes 

protocolos sem levar em consideração suas especificidades biocinéticas [1]. 

 

Um dos maiores desafios para o uso de doses individualizadas no tratamento de 

hipertireoidismo da Doença de Graves é o desenvolvimento de um método razoavelmente 

rápido e simples para medir a cinética do 
131

I na tireoide dos pacientes. Para desenvolver um 

protocolo de doses individualizadas  é de fundamental importancia a devida calibração do 

detector a ser utilizado. Portanto, o objetivo do presente trabalho é estabelecer a metodologia 

de calibração do sistema de detecção a ser utilizado na determinação da atividade terapêutica 

do 
131

I em pacientes hipertireoideos. 
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2. MATERIAIS E MÉTODO  

 

Esse estudo foi desenvolvido no Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco.  

 

2.1 Materiais 

 

O detector de NaI(Tl) 3”x3”(Figura 1) foi conectado a um módulo compacto (Unispec) e 

controlado pelo sistema de aquisição de dados (Software Genie 2000). Na realização da 

calibração foram utilizadas fontes padrão de Césio-137 (
137

Cs)  e Cobalto-60 (
60

Co)  para 

ajuste linear da energia e  Bário-133 (
133

Ba) no simulador de tireoide (Figura 2). 

 

 

 
 

Figura 1. Detector de NaI(Tl) 3”x3”. 

 

 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

 
 

Figura 2. Da esquerda para a direita, imagem das fontes de 
137

Cs,
 133

Ba e 
 60

Co. 

 

 

2.2 Método 

 

Primeiramente, foi realizado um ajuste linear de energia em relação ao canal do sistema de 

detecção  NaI(Tl) 3”x3”,utilizando-se as fontes radioativas de 
60

Co  e 
137

Cs. As fontes foram 

posicionadas a 15 cm do detector e os canais correspondentes às energias foram determinados 

(Tabela 1). 

 

 

Tabela 1.  Relação Energia/Canal para as fontes de 
137

Cs  e 
60

Co  

para a calibração do detector de NaI(Tl) 

 

Fonte Energia (keV) Canal 

137
Cs 663 349 

60
Co 1173,3 609 

60
Co 1333 687 

 

 

 

Em seguida, o detector foi calibrado utilizando-se um simulador de pescoço-tireoide 

desenhado e produzido pelo IRD/CNEN [7]. Ele contém a atividade conhecida de solução 

padrão de 
133

Ba (simulador do 
131

I) de 18,7kBq (em 24.09.12) , que foi uniformemente 

distribuída na superfície de um papel filtro previamente cortado nas dimensões e formato da 

tireoide (Figura 3). 
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Figura 3. Imagens do simulador pescoço-tireoide. 

 

A fonte de 
133

Ba foi utilizada por ser uma emissora de fótons com energia semelhante a do 
131

I, e também por possuir um tempo de meia vida maior comparado ao 
131

I. A atividade 

equivalente do 
131

I foi convertida por meio das intensidades de emissão gama de ambos os 

radionuclídeos, de acordo com a Equação 1. 

 

                                                     

















I

Ba
AA BaI 131

133

133131




                                                (1) 

onde, A é a atividade e Σ é o somatório das intensidades de emissão gama dos respectivos 

radionuclídeos. 

A calibração consistiu na determinação da razão entre a taxa de contagem registrada na janela 

do 
131

I e a atividade do simulador. Para tal, o simulador de pescoço-tireoide foi posicionado a 

três diferentes distâncias (20, 25 e 30cm) do detector colimado para se ter diferentes opções 

de distância  quando da medida dos pacientes. Foram realizadas cinco medições sucessivas de 

5 minutos cada com o simulador e com a sala vazia para obtenção da radiação de fundo. Na 

Figura 4 é mostrado o posicionamento do simulador de pescoço-tireoide em relação ao 

detector. 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

 

Figura 4. Posicionamento do simulador de pescoço-tireoide em relação ao detector. 

 

 

 

Da mesma forma, foi realizada uma calibração com uma fonte líquida de 
131

I contendo 

atividade de 7,7MBq em 5ml, numa geometria de 10ml. A fonte foi inserida em um 

simulador de pescoço-tireoide modelo 3108, fabricado pela Searle Radiographics Ind. Essa 

calibração foi realizada, uma vez que esse simulador é mais comum em ser encontrado em 

Serviços de Medicina Nuclear e se utilizam de fontes de 
131

I elaboradas no próprio serviço 

(Figura 5). Vale ressaltar que toda a calibração foi realizada na sala do serviço de Medicina 

Nuclear determinada para realização das futuras medidas dos pacientes. 
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Figura 5: Detector de NaI(Tl) e Simulador pescoço-tireoide modelo 3108, fabricado pela 

Searle Radiographics Ind. 

 

 

 

Os fatores de calibração dependentes da distância foram obtidos por meio da Equação 2 e é 

expresso em cpm Bq
-1

. 

         
A

CC
Fc BG

                        (2) 

 

onde, C é a taxa de contagem do simulador, CBG é a taxa de contagem da radiação de fundo e 

A é a atividade conhecida do simulador. 

 

A Atividade Mínima Detectável (AMD) para o 
131

I na geometria de tireoide foi obtida por 

meio da Equação 3 [8, 9]. Para se certificar que a AMD seria baixa o suficiente para a 

realização das futuras medidas nos pacientes. Para tal, foram utilizados espectros de 2 

indivíduos não expostos medidos na região de interesse por 5 minutos.   

 

                                                        
CC TF

B
AMD






65,43                                                             (3) 

 

 

onde, AMD é atividade mínima detectável; B, desvio-padrão da contagem total das medições 

realizadas em indivíduos não expostos na geometria de interesse; Tc, tempo de contagem e Fc, 

fator de calibração. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Na Tabela 3 observam-se as contagens médias obtidas para cada distância com os dois 

simuladores. Foram realizadas 5 medições com a sala vazia,o valor médio encontrado para a 

radiação de fundo foi 13710 contagens. 

 

 

 

 

Tabela 3. Contagem média nas diferentes distâncias detector-simulador de pescoço- 

tireoide para as diferentes fontes 

 

Distância do 

Detector-Simulador 

de tireoide (cm) 

Contagem média 
133

Ba Contagem média 
131

I 

20 27695,4 6101330 

25 23443,6 4415976 

30 20970,4 3476725 

 

 

 

 

Na Tabela 4 são apresentados os fatores de calibração calculados para as três diferentes 

distâncias utilizadas na medição dos simuladores de pescoço-tireoide 

 

 

 

Tabela 4. Fatores de calibração nas diferentes distâncias detector-simulador 

 

Distância (cm) Fator de calibração para o 
133

Ba   (cpm/Bq) 

Fator de calibração para 
131

I 

(cpm/Bq) 

20 0,35 0,15 

25 0,24 0,11 

30 0,18 0,09 

 

 

 

Foi realizado também o cálculo da Atividade Mínima Detectável (AMD) para a distância de 

20cm utilizado-se a Equação 3 e os fatores de calibração dos dois simuladores. Os valores 

encontrados são apresentados na Tabela 5.Como era de se esperar as atividades são baixas 

suficientes para  a realização de medidas em pacientes após administração de atividades 

diagnósticas. 
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Tabela 5. Valores para a Atividade Mínima Detectável para a Distância fonte-detector 

de 20cm 

 

Simulador Atividade Mínima Detectável 

133
Ba 68,6Bq 

131
I 156,06 Bq 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A técnica utilizada mostrou-se adequada para avaliação de atividades de 
131

I incorporadas por 

pacientes hipertireoideos. A calibração realizada nesse trabalho é parte fundamental do 

desenvolvimento de um protocolo de doses individualizadas para o tratamento de pacientes 

portadores de Hipertireoidismo. Esse protocolo permitirá que as doses fornecidas aos 

pacientes em tratamento possam ser otimizadas do ponto de vista da proteção radiológica. 

Pretende-se dar continuidade aos estudos utilizando também medições com outro tipo de 

equipamento de detecção para futuras comparações, bem como iniciar medidas em pacientes 

para elaboração do protocolo. 
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