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O dicloreto de rádio aprovado pela FDA (Food and Drug Administration) em 

2013 e no Brasil pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em 2016, 

oferece uma nova opção terapêutica para o tratamento de metástases ósseas de câncer de 

próstata resistente à castração. As vantagens da terapia com radionuclídeos para 

metástases ósseas incluem o tratamento simultâneo de múltiplas lesões ao mesmo tempo. 

A prescrição da atividade é baseada no peso corporal do paciente, desconsiderando o 

limite de dose absorvida de 2 Gy no órgão de risco, a medula óssea vermelha. O presente 

trabalho visa comparar e validar a simulação GATE (Geant4 Application Tomography 

Emission ) Monte Carlo com módulo RDM (Radioactive Decay Module)  e calcula um 

conjunto de valores S para o Rádio-223 usando modelos computacionais XCAT (4D 

Extended Cardiac-Torso ) masculino e feminino. Além disso, também é avaliada uma 

comparação dos valores S para três modelos computacionais masculinos com anatomias 

diferentes: masculino padrão, Pat1 (menor peso corporal) e Pat2 (maior peso corporal). 

Um conjunto abrangente de valores S foi calculado para o modelo masculino, 30 regiões-

fonte e 47 regiões-alvo, e para o modelo feminino, 30 regiões de origem e 42 regiões de 

destino, para o Rádio e sua cadeia de decaimento: Radônio-219, Polônio-215, Chumbo-

211, Bismuto-211, Polônio-211 e Tálio-207. Além disso, a dose absorvida foi estimada 

para três biodistribuições diferentes descritas na literatura para os três modelos 

computacionais masculinos. Em todas as biodistribuições, o simulador Pat2 apresentou a 

maior dose absorvida para a medula óssea vermelha quando comparado com os 

simuladores Masculino e Pat1. Um método foi apresentado neste estudo para avaliar a 

variabilidade dos valores S de radionuclídeos específicos em função da densidade mineral 

óssea (DMO), para o esqueleto, músculo, medula óssea vermelha e amarela. Os resultados 

indicam que a variabilidade geral do valor S é altamente dependente da DMO. O novo 

conjunto de valores S obtidos pelo presente trabalho permitirá cálculos de dose absorvida 

para a terapia com o Rádio-223
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Radium-223 dichloride (223RaCl2), approved by FDA (Food and Drug Administration) 

in 2013 and in Brazil by ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) in 2016, 

offers a new therapeutic option for bone metastases from castration-resistant prostate 

cancer (CRPC). The advantages of radionuclide therapy for bone metastases include the 

simultaneous treatment of multiple lesions at the same time. The activity prescription is 

based on the patient's body weight, disregarding the absorbed dose limit of 2 Gy in the 

organ at risk: bone marrow. This present study compares and validates the GATE Monte 

Carlo simulation with the Radioactive Decay Module (RDM) and calculates a set of S-

values for Radium-223 radionuclide using male and female XCAT computational 

models. Moreover, a comparison of S-values for Radium-223 for three male 

computational models with different anatomies is also evaluated, Male (standard), Pat1 

(lower body weight) and Pat2 (highest body weight). A comprehensive set of S-values 

was calculated for the Male model, 30 source-regions and 47 target-regions, and for 

Female model, 30 source-regions and 42 target-regions for Radium-223 and its decay 

scheme: Radon-219, Polonium-215, Lead-211, Bismuth- 211, Polonium-211 and 

Thallium-207. In addition, Absorbed Dose Evaluation for 223RaCl2 therapy was 

estimated for three different biodistributions described in the literature within three male 

computational models. For all biodistributions, the Pat2 phantom has a greatest absorbed 

dose within the red marrow, when compared with Male and Pat1. A method was 

presented in this study to assess the variability of S values as a function of bone mineral 

density for bone, muscle, red marrow and yellow marrow. The results indicate that the 

S values variability is highly dependent on the bone mineral density.  The new set of S-

values will facilitate absorbed dose calculations for Radium-223 therapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do Problema 

A estimativa para o triênio 2020-2022 no Brasil é de 680 mil novos casos de 

câncer a cada ano. Dentre os vários tipos de câncer, o de próstata (65 mil) em homens e 

o de mama (66 mil) em mulheres serão os mais frequentes (1). Como parte de processos 

radioterápicos disponíveis para o câncer, a terapia com radionuclídeos, onde um 

radionuclídeo é administrado sistematicamente ou localmente com o objetivo de 

direcionar e fornecer radiação para células cancerígenas, minimizando a exposição à 

radiação de células não-direcionadas tem ganhado destaque nos últimos anos. Dentre 

estes, pode-se destacar o cloreto de rádio-223 (223RaCl2), aprovado pela FDA (Food and 

Drug Administration) em 2013 e aprovado pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) em 2016, oferecendo uma nova opção de tratamento terapêutico 

para o câncer de próstata resistente à castração que apresente metástases ósseas (2). 

Embora não seja o primeiro radiofármaco a ser utilizado com essa proposta, o rádio-223 

é o primeiro radiofármaco alfa emissor a ser aprovado para terapia e o primeiro a 

demonstrar vantagem na sobrevida do paciente (2). 

O rádio-223 substitui o cálcio nos complexos de hidroxiapatita no tecido ósseo ao 

redor das lesões metastáticas do câncer de próstata e emite partículas alfa de alta energia 

com alcance inferior a 100 μm, A energia transferida das partículas alfa induz quebra de 

fita dupla de DNA (ácido desoxirribonucleico) em células tumorais adjacentes, 

osteoblastos e osteoclastos, que interrompem os loops de feedback positivo entre estas 

células, sendo um dos principais mecanismos de inibição do crescimento tumoral (3). O 

curto alcance das partículas alfa demonstra porque a terapia com o 223RaCl2 causa menos 

efeitos mielo supressores do que outras terapias com radionuclídeos para o tratamento de 

metástases ósseas (2).  

 O primeiro estudo clínico com o rádio-223 na forma de 223RaCl2 foi realizado em 

2005 (4), seguido por um estudo clínico de fases I e II em 2007 (5). A aprovação final do 

223RaCl2 seguiu um estudo de Fase III, denominado ALSYMPCA, em 2013 (6) Baseado 

nos estudos clínicos de fase II e III, as reações adversas mais observadas em pacientes 
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que receberam a terapia foram náusea, diarreia, vômitos e alguns eventos hematológicos 

como anemia, leucopenia, trombocitopenia. Uma revisão clínica após 532 ciclos de 

administração em 110 pacientes mostrou significante redução nos níveis de fosfatase 

alcalina e nos níveis de dores (7).  A dose recomendada pelo fabricante do medicamento 

Xofigo™ (Bayer Healthcare) para a terapia com Cloreto de Rádio é uma injeção 

intravenosa de 55 kBq/kg realizada em 6 ciclos a cada 4 semanas (8).  

A dosimetria do rádio-223 foi realizada em estudos anteriores por Lassman et al 

(9), Yoshida et al (10), Pacilio et al (11), Carrasquillo et al (12) e Chittenden et al (13) . 

O estudo desenvolvido por Lassman (9) utilizou um simulador matemático padrão 

inserido no software de dosimetria OLINDA/EXM (14) e a biodistribuição do Rádio-223 

descrita no documento 67 da ICRP (Comissão Internacional de Proteção Radiológica, do 

inglês International Commision on Radiological Protection) (15). O estudo desenvolvido 

por Pacilio et al (11) realizou a dosimetria em metástases ósseas com a biodistribuição 

determinada por um conjunto de três aquisições de imagem, considerando a meia vida 

efetiva como uma curva monoexponencial. Este estudo mostrou uma correlação entre a 

captação na lesão pelo 99mTc-MDP (metilenodifosfonato) e o 223RaCl2. As doses 

absorvidas calculadas para a medula óssea nestes estudos foram substancialmente 

diferentes: 370 mGy/MBq, 91,6 mGy/MBq e 560,5 mGy/MBq obtidas por Lassman et al 

(9) , Yoshida et al (10) e Chittenden et al (13), respectivamente.  

As vantagens da TRT (Targeted Radionuclide Therapy), ou terapia molecular, 

para metástases ósseas incluem o tratamento de múltiplas regiões que apresentam 

metástases simultaneamente. O maior desafio para os radiofármacos utilizados na terapia 

de paliação de dor óssea é entregar alta dose de radiação nos locais de lesões metastáticas 

com a mínima dose absorvida na medula óssea, maximizando assim a eficácia terapêutica 

e otimizando a dose recebida em tecidos sadios (16). Para garantir que a TRT seja 

implementada adequadamente, são necessários avanços em imagens quantitativas e em 

métodos de dosimetria. O principal problema no uso da técnica de terapia por 

radionuclídeos são as prescrições baseadas principalmente em uma quantidade fixa de 

atividade para os pacientes, às vezes adaptada ao seu peso ou à área da superfície corporal 

(17). No caso da terapia com o 223RaCl2 no tratamento de metástases ósseas em pacientes 

com câncer de próstata resistente à castração, a prescrição da atividade administrada não 

considerara a quantidade individual e localização das metástases ósseas ou, ainda, a 
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limitação de dose absorvida na medula óssea de 2 Gy. Além disso, a posologia baseada 

apenas na massa corporal do paciente poderia ser inapropriada para pacientes obesos, pois 

o tamanho dos órgãos internos, as absorções e a eliminação do radiofármaco pelo 

organismo ou em tecidos específicos podem não ser as mesmas de um paciente de 

dimensões consideradas como normal (2) (18). Portanto, tanto a superdosagem quanto a 

subdosagem poderiam ocorrer durante a terapia (18).  

Conforme expresso na Diretiva da EU 2013/59/EURATOM Artigo 56 (19), a 

radioterapia personalizada se destina a planejar individualmente a exposição dos volumes 

alvo à radiação e limitar a exposição ao tecido saudável, tanto quanto razoavelmente 

possível. Sem personalização do tratamento, não há possibilidade de realização de 

estudos sobre posologia e de avaliação dos benefícios observados, assim como de efeitos 

adversos. Apenas pode-se afirmar que a sobrevida de um paciente, ou grupo de pacientes, 

foi aumentada, destacando-se que esta sobrevida depende de vários fatores relativos ao 

estado geral do paciente e estágio de sua doença. Um planejamento de tratamento 

personalizado ajudará a garantir o sucesso dos resultados clínicos que terão forte 

influência sobre o desenvolvimento contínuo de outros radioterápicos (2). Ademais, o 

documento da EANM (Associação Europeia de Medicina Nuclear): “Dosimetry 

Committee Guidance Document: good practice of clinical dosimetry reporting” (20) 

orienta que relatórios e publicações contenham dados de dosimetria interna.  

A medicina personalizada exige que o tratamento seja otimizado com base na 

dosimetria específica do paciente. O cálculo das doses absorvidas por órgãos de risco e 

pelos tumores deve, idealmente, incorporar uma análise de incerteza. No entanto, a 

avaliação da incerteza deve ser idealmente considerada para cada caso individual. A 

avaliação de dosimetria interna consiste em um processo de várias etapas, com incerteza 

específica associada a cada etapa. Consequentemente, cada etapa deve ser incluída no 

cálculo geral da incerteza da dose absorvida (21). 

 A terapia com o 223RaCl2 para o tratamento de metástase ósseas em pacientes com 

câncer de próstata é realizada no estado mais avançado da doença. Geralmente, estes 

pacientes receberam anteriormente a terapia endócrina. A terapia endócrina é um 

tratamento básico na gestão de pacientes com câncer de mama e de próstata, porém, 

comumente induzem efeitos adversos no sistema musculoesquelético e está associada a 

um risco aumentado de osteoporose e fraturas. A ADT (terapia de privação androgência) 
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aumenta a renovação óssea e diminui a densidade mineral óssea devido à inibição da 

função de andrógenos e estrógenos que preservam a estrutura trabecular óssea. Portanto, 

a alteração da homeostase óssea em pacientes com câncer de próstata é um processo 

multifatorial, resultante da doença e seus tratamentos. A ADT de longo prazo tem 

reconhecido impacto negativo sobre a densidade mineral óssea e aumenta o risco de 

fraturas em homens (22).  

Estudos “testaram” a combinação da terapia de 223RaCl2 com terapia hormonal, 

acetato de abiraterona com prednisona/prednisolona. A combinação destas duas terapias 

está associada a um maior risco de fratura, especialmente em locais sem metástases ósseas 

e, desta forma,  o uso destas duas terapias em conjunto não é recomendada por alguns 

autores (23) (24) (25). Entretanto, no estudo realizado por Shore et al (26) os pacientes 

experimentaram melhorias significativas na qualidade de vida e na dor, sem toxicidades 

adversas inesperadas. 

Novas aplicações terapêuticas do 223RaCl2 têm sido testadas em pacientes com 

câncer de mama. A preservação da saúde óssea é um desafio clínico de longo prazo em 

pacientes com câncer de mama e de próstata. A osteoporose, definida por uma perda de 

massa óssea, muitas vezes resulta em fraturas por fragilidade. Fisiologicamente, durante 

os primeiros 20 anos após o nascimento, o esqueleto cresce em comprimento e tamanho 

para atingir seu pico de massa óssea. Após os primeiros 20 anos de vida, a presença de 

estrogênio e androgênios são essenciais para atingir um nível de homeostase óssea em 

que a formação óssea por osteoblastos e a reabsorção óssea osteoclástica são equilibrados 

para manter a massa e estrutura óssea.  Para as mulheres, uma grande mudança fisiológica 

nas concentrações ocorre com a entrada na menopausa. Essas alterações estão associadas 

à diminuição nas concentrações de estrogênio, ocasionado maior maturação e atividade 

dos osteoclastos, enquanto a função dos osteoblastos é prejudicada. A frequências de 

fraturas em homens aumenta progressivamente com a idade, embora seja normalmente 

atrasada em 10 anos em comparação com as mulheres pós-menopáusicas (27). 
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1.2 Justificativa  

Na terapia com o 223RaCl2 para tratamento de metástases ósseas do Câncer de 

Próstata, a prescrição da atividade utiliza como critério apenas o peso do paciente, e 

desconsidera se o paciente é oligomestastático ou se apresenta várias lesões, a localização 

destas metástases e, principalmente, a dose absorvida limitante para observação de efeitos 

determinísticos de 2 Gy para a medula óssea (órgão de risco) não é considerada para seu 

planejamento.  

Uma estimativa de dose absorvida é necessária para otimizar o tratamento e ajustar 

atividade injetada ao paciente nos próximos ciclos de tratamento. A avaliação dosimétrica 

para órgãos-alvo e órgãos de risco beneficiarão os pacientes ao ser possível ter um 

planejamento individual. 

Para uma estimativa de doses utilizando o método MIRD (Committee on Medical 

Internal Radiation Dose), principal método utilizado para estimar a dose absorvida, são 

necessários valores S para simuladores de referência. Entretanto, os valores S para 

 rádio-223 não estão disponíveis na literatura.    

1.3 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho concentra-se na dosimetria interna para terapias 

com o 223RaCl2 em pacientes com metástases ósseas do câncer de próstata resistente a 

castração. Este trabalho está dividido em duas partes. Na primeira parte, o objetivo é 

aplicar modelos biocinéticos descritos na literatura para estimar as doses absorvidas nos 

órgãos de interesse, especialmente na medula óssea. A segunda parte deste trabalho 

investiga se variações na densidade mineral óssea do paciente têm impacto no cálculo de 

valores S para o esqueleto e para a medula óssea, considerando o impacto negativo do 

tratamento com ADT realizado anteriormente pelos pacientes. 

✓ Validar a simulação de Monte Carlo com o código GATE (Geant4 Application 

Tomography Emission) e o RDM (módulo de Decaimento Radioativo); 

✓ Calcular um conjunto de valores S para o radionuclídeo rádio-223; 

✓ Comparar dos valores S para três modelos computacionais masculinos de 

anatomias distintas; 
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✓ Estimar a dose absorvida na terapia com 223RaCl2 em três modelos 

computacionais masculinos com diferentes massas corporais; 

✓ Avaliar a contribuição na dose absorvida de lesões metastáticas em três 

diferentes situações clínicas nos órgãos de interesse; 

✓ Investigar se variações na densidade mineral óssea tem impacto no cálculo dos 

valores S para o esqueleto, músculo, medula óssea vermelha e medula óssea 

amarela .

  



 

7 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Anatomia do Esqueleto 

O tecido ósseo é um tipo especial de tecido conjuntivo cuja matriz se apresenta 

mineralizada. É o principal constituinte do esqueleto e apresenta as seguintes funções: 

proteção de órgãos vitais, suporte para as partes moles do corpo, sustentação e 

conformação do corpo; local de armazenamento de íons cálcio e fosforo; e alojamento e 

proteção da medula óssea, onde são produzidas algumas células do sangue. O tecido ósseo 

é composto de células especializadas e fibras de proteínas, principalmente colágeno, 

entrelaçadas numa matriz de água, cristais e sais minerais, carboidratos e outras 

substâncias (28). 

O esqueleto é composto por osso e medula, com ligamentos, tendões, músculos e 

cartilagem. Existem dois tipos de ossos: trabecular e cortical, e embora os elementos 

constituintes sejam os mesmos nos dois tipos de substâncias ósseas, eles dispõem-se 

diferentemente conforme o tipo considerado, sendo também diferente seu aspecto 

macroscópico (28). Na substância óssea compacta (osso cortical), as lamínulas de tecido 

ósseo encontram-se fortemente unidas umas às outras pelas suas faces, sem que haja 

espaço livre interposto. Por esta razão, este tipo é mais denso e rígido (28). 

Na substância óssea esponjosa (osso trabecular) as lamínulas ósseas, são mais 

irregulares e se arranjam de forma a deixar entre si espaços ou lacunas que se comunicam 

umas com as outras. A figura 2.1-a) mostra os dois tipos de substâncias ósseas em um 

osso longo, em corte frontal e transversal. O osso trabecular é encontrado no interior de 

ossos planos (costela e crânio) e no final de ossos longos, como o fêmur. O osso trabecular 

apresenta uma composição complexa de espículas de osso fino e cavidades de tecido, 

preenchidas com medula, sendo que as dimensões da cavidade da medula variam de 

micrômetro a milímetros (28). Os ossos são recobertos externa e internamente por 

membranas conjuntivas que formam respectivamente o periósteo e o endósteo.  O 

periósteo é formado por tecido conjuntivo rico em fibras, na camada mais externa, e rico 

em células na camada mais interna. As superfícies internas do osso também são revestidas 

por uma membrana conjuntiva denominada endósteo. Essa membrana é muito delgada e 
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é constituída por osteoblastos e osteoclastos, exemplificado na figura 2.1-b) (29). Os 

osteoblastos, na superfície óssea, mostram dois fenótipos distintos: um achatado e outro 

cuboide. Na medida em que os osteoblastos começam a sintetizar o osteóide, eles vão 

sendo aprisionados na matriz, originando os osteócitos.  

As células ósseas incluem osteoblastos, osteócitos e osteoclastos, conforme 

representado na fig. 2.1- b). A saúde e integridade estrutural do osso normal são mantidas 

por um ciclo contínuo e equilibrado de reabsorção óssea pelos osteoclastos e formação 

óssea pelos osteoclastos (29) (3). 

 

 

Figura 2.1: a) Estrutura de um osso longo em uma seção longitudinal (30). b) Esquema 

representativo da síntese de matriz óssea. (29). 

Os osteoblastos são células de origem mesenquimal, responsáveis pelas sínteses 

da matriz orgânica do tecido ósseo (osteóide) e dispõem-se nas superfícies ósseas. São 

capazes de concentrar fosfato de cálcio, importante para o processo de mineralização da 

matriz e estas células possuem uma grande quantidade de retículo citoplasmática rugoso 

e uma área extensa de Complexo Golgi. Quando estão em atividade, mostram um formato 

cuboide e intensa basófila citoplasmática e em repouso apresentam-se achatados. Os 

osteoblastos sintetizam a matriz orgânica do osso e nela ficam aprisionados, passando a 

ser denominados osteócitos, que são células ricas em prolongamentos citoplasmáticos que 

apresentam citoplasma acidófilo (29). 
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Os osteoclastos são células gigantes, multinucleadas, que podem ser encontradas 

nas superfícies ósseas. Estas células originam-se da fusão de vários monócitos de sangue 

e que apresentam intensa acidófila citoplástica. A sua principal função é reabsorver o 

tecido ósseo (29). Os osteócitos são células achatadas, composta por uma pequena 

quantidade de retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi e núcleo com cromatina 

condensada. Os osteócitos são essenciais para a manutenção da matriz óssea e sua morte 

é responsável pela reabsorção da matriz (29). 

2.2 Medula Óssea 

Ao longo do corpo de um osso longo (como o fêmur, a tíbia ou o úmero) está a 

cavidade medular. Ela contém medula óssea vermelha, que produz células sanguíneas; 

medula óssea amarela, na qual predomina o tecido gorduroso; e abundantes vasos 

sanguíneos. A medula óssea vermelha é hematopoieticamente ativa e obtém sua cor 

vermelha dos grandes números de eritrócitos (glóbulos vermelhos) sendo produzidos. 

 A medula óssea amarela não produz células sanguíneas em indivíduos adultos. A 

medula óssea faz parte do esqueleto e se espalha por todo o corpo, situada dentro da 

cavidade óssea. O peso total da medula óssea é de aproximadamente 5,0% do peso 

corporal, ou 3.650 g para um homem adulto saudável do sexo masculino. 

Aproximadamente um terço da medula óssea total é vermelha (1,170 g em homens, 900g 

em mulheres), que é o tecido hematopoieticamente ativo, e o resto é a medula amarela 

(2,480 g em homens, 1,800 g em mulheres), que consiste principalmente de gordura e não 

produz nenhum tipo de células sanguíneas. Em recém-nascidos, toda medula óssea está 

ativa e a relação entre a medula óssea vermelha e a amarela muda conforme a idade (31).  

2.2.1 Distribuição da Medula Óssea no Corpo Humano 

Ao nascer, todo o esqueleto é preenchido por medula óssea vermelha. Ao longo 

da vida há conversão de medula óssea vermelha para medula óssea amarela. Como 

resultado do crescimento do esqueleto e da redução de medula óssea vermelha ao longo 

da vida, os locais hematopoiéticos contêm medula vermelha e amarela em diferentes 

proporções. A distribuição de medula óssea vermelha e amarela em humanos de 

diferentes idades é mostrada na figura 2.2 (32). 
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Figura 2.2: Distribuição da medula óssea vermelha e amarela em função da idade (32) 

2.2.2 Densidade e Composição elementar do esqueleto e da Medula Óssea 

A composição elementar do osso mineralizado de recém-nascidos e adultos é 

apresentado na tabela 2.1. A composição elementar do osso mineralizado para recém-

nascidos é ligeiramente diferente dos adultos. No entanto, para ambas as faixas etárias a 

maior contribuição é dada por oxigênio, cálcio e carbono (32).  

Entretanto, em adultos, a densidade mineral óssea pode variar em função da idade 

ou de doenças como a osteoporose. Existem três principais processos relacionados à idade 

que levam à perda óssea. A primeira e mais importante é a perda óssea trabecular. A 

diminuição do osso intrabecular é causada pelo afinamento das trabéculas e, 

especialmente em mulheres na pós-menopausa precoce, pela ruptura da microestrutura 

trabecular e perda de elementos trabeculares. A perda óssea trabecular ao longo da vida 

é metade na vértebra e um quarto no fêmur, rádio e tíbia. O segundo processo que 

contribui para a perda óssea é a diminuição da cortical óssea, causada principalmente pelo 

aumento da porosidade, tanto pelo aumento das cavidades de reabsorção quanto pelo 

acúmulo de ósteons incompletamente fechados com o envelhecimento. O terceiro 

processo é a reabsorção líquida continuada na superfície endocortical. A perda óssea ao 
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longo da vida desse processo é de aproximadamente 25% a 40% no colo femoral e no 

rádio distal (33).  

Tabela 2.1: Composição elementar da Medula Óssea (%) (32) 

Elemento Medula Óssea Vermelha Medula Óssea Amarela 

H 10,5 11,5 

C 41,4 64,4 

N 3,4 0,7 

O 43,9 23,1 

Na 0,1 0,1 

Mg 0,2 0 

P 0,2 0,1 

S 0,2 0,1 

Ca 0 0 

Fe 0,1 0 

 

A diminuição da massa óssea trabecular e especialmente o aumento da porosidade 

cortical podem ser as causas mais importantes da fragilidade do colo do fêmur e da tíbia 

em idosos. A porosidade cortical é um componente importante da qualidade óssea na 

rádio distal que se deteriora com o envelhecimento (33).  

2.3 Características das metástases ósseas do câncer de próstata 

O osso é o local mais comum de metástase do câncer de próstata, com uma 

incidência de aproximadamente 75% (22). As células metastáticas do câncer de próstata 

interagem por meio de mecanismos complexos vias de sinalização com diferentes 

componentes células dos microambientes ósseos: osteoblastos, osteócitos, osteoclastos, 

células-tronco da medula óssea e células hematopoiéticas (figura 2.3) (3) (22). 
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 As metástases ósseas do câncer de próstata promovem principalmente a atividade 

dos osteoblastos, que estimula a atividade dos osteoclastos por meio de secreção do 

ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa B (RANKL - receptor activator of 

nuclear fator kappa B ligand).  Por sua vez, os osteoblastos expressam fatores de 

crescimento que promovem o crescimento e a sobrevivência das células do câncer de 

próstata, resultando em um ciclo de resposta positivo bidirecional entre as células 

tumorais e os osteoblastos. Em resposta ao RANKL secretado pelos osteoblastos, os 

osteoclastos ativados liberam fatores de crescimento do osso e estimulam ainda mais o 

crescimento do tumor, levando ao crescimento de um novo osso desorganizado. As 

respostas positivas bidirecionais entre células tumorais, osteoblastos e osteoclastos e os 

efeitos na matriz óssea constituem um ciclo vicioso de metástase óssea osteoblástica, 

característico do câncer de próstata (3). 

 

 

Figura 2.3: Ciclo vicioso de metástases ósseas do câncer de próstata osteoblástico (3) 

2.4 Tratamentos do Câncer de Próstata Resistente à Castração na Medicina Nuclear  

A primeira opção terapêutica para o tratamento do câncer de próstata é a castração 

cirúrgica ou medicamentosa (bloqueio hormonal) quando o paciente apresenta a doença 

localizada especificamente na próstata. Algumas opções de castração medicamentosa são 

os análogos do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH- Gonadotropin-Releasing 
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Hormone) e os antiandrogenos. A opção cirúrgica de escolha é a orquiectomia 

subcapsular bilateral, em que cada testículo é aberto e o tecido intratesticular é retirado, 

preservando a cápsula testicular, o epidídimo e o cordão espermático (34).  

Na fase mais avançada da doença, o tratamento é direcionado para aumento da 

estimativa da sobrevivência e do conforto (35), pois em torno de 90 % dos pacientes com 

câncer de próstata resistente à castração (CRPC) avançado irão desenvolver metástases 

ósseas que podem causar dores, incapacidade, deterioração da qualidade de vida e, ainda, 

eventos esqueléticos, por exemplo, fraturas ou compressão da medula espinhal. A chance 

de surgimento de metástases ósseas aumenta quando o PSA (Antígeno Específico da 

Próstata)  > 20 ng/mL. Os tratamentos de mCRPC (Câncer de Próstata resistente à 

castração metastático) bem-sucedidos aliviam as dores ósseas, reduzem eventos 

esqueléticos, reduzem biomarcadores de doenças (como os níveis de fosfatase alcalina e 

PSA) e aumentam o tempo de sobrevida (36). A figura 2.4 ilustra os diferentes 

tratamentos realizados em cada estágio clínico da doença.  

 

Figura 2.4: Tratamentos realizados para o câncer de próstata em diferentes estágios 

clínicos da doença (22).  
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2.5 Terapia com radionuclídeos para Metástases Ósseas 

A TRT , também chamada de radioterapia molecular (MRT- Molecular 

Radiotherapy) tem como objetivo irradiar alvos seletivamente (geralmente tumores) por 

meio de um vetor biológico marcado com um isótopo radioativo. A terapia alvo com 

radionuclídeos é usada para entregar uma quantidade de radioatividade em locais 

específicos do corpo para destruir lesões tumorais (36). A efetividade terapêutica de 

radionuclídeos específicos é determinada pela especificidade do alvo e das características 

da radiação emitida, incluindo seu alcance potencial, a distância efetiva no tecido e a 

magnitude da energia emitida. Pode-se definir três especialidades de TRT (16): 

• Radioimunoterapia: utiliza anticorpos monoclonais direcionados contra tumores 

antígenos específicos, como no tratamento do câncer de ovário; 

• Terapia com peptídeo receptor de radionuclídeo (PRRT- Peptide Receptor 

Radionuclide Therapy): usa peptídeos direcionados contra alguns receptores expressos 

pela célula tumoral (por exemplo, receptores de somatostatina no caso do Lutathera® - 

Lu-177 DOTATATE); 

• Radioterapia metabólica: é um termo geral para definir as situações em que o 

radionuclídeo participa do metabolismo do tumor (exemplos: Iodo para tratamento de 

doenças da tireoide e paliação óssea utilizando radiofármacos com afinidade óssea). 

A natureza das emissões (β ou α), a energia das partículas emitidas e o alcance 

nos tecidos determina a adequação terapêutica do radionuclídeo ao tratamento e, ainda, 

sua toxicidade (37). As partículas alfa são núcleos de hélio, com curto alcance, de 50 a 

100 μm, e alto LET (transferência linear de energia) de cerca de 100 a 200 keV/µm. A 

deposição de energia muito alta das partículas alfa em uma distância muito pequena pode 

causar quebras irreversíveis de fita dupla. O alto LET das partículas α e a capacidade 

limitada da célula para reparar do dano no DNA explica sua alta RBE (efetividade 

biológica relativa) e citotoxicidade. Assim, os emissores alfa estão se tornando cada vez 

mais importantes para a aplicação na medicina nuclear terapêutica em oncologia (38). 

 A desintegração α ocorre principalmente em núcleos pesados e é responsável pela 

inexistência de elementos estáveis com Z > 83. Existem mais de 100 radioisótopos 

emissores de partículas alfa, mas a maioria decai rápido demais para ser utilizado em 

terapia por radionuclídeos. Os potenciais radiofármacos emissores para aplicações 
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terapêuticas são Ac-225, Ra-223, Bi-213 e At-211 e Tb-149 .A Tabela 2.2 apresenta uma 

comparação entre as características das partículas α e β. 

Os radiofármacos atualmente utilizados na terapia para metástases ósseas do 

câncer de próstata são emissores beta, 89SrCl2, 
153Sm-EDTMP, e o emissor alfa, 223RaCl2 

(36). Os radionuclídeos 89Sr e 223Ra têm afinidade natural pelo osso, outros radionuclídeos 

como 153Sm, 186Re e 188Re formam complexos estáveis com afinidade óssea, como o 

fosfato e o difosfato (37) (39).  

 

Tabela 2.2: Características das partículas alfa e beta (40). 

Características Físicas Alfa (α) Beta (β) 

Caminho médio 

percorrido em tecidos 

moles 

Menor que 100 μm Entre 0,5 - 12 mm 

Alcance da partícula 2 - 10 diâmetro celulares 50 - 1000 diâmetros 

celulares 

Efeitos nos tecidos 

saudáveis circundantes 

Menos danos às células 

saudáveis devido ao 

pequeno alcance da 

partícula. 

Suscetível à destruição das 

células saudáveis e 

depressão da medula óssea. 

Energia da partícula 

(MeV) 

2 - 9 0,1 - 2,5 

LET 100 keV/μm 0,2 keV/μm 

 

Historicamente, os radiofármacos mais utilizados para paliação da dor óssea 

foram os emissores beta 89SrCl2 e 153Sm-EDTMP. O 89SrCl2 foi aprovado pela FDA em 

1993, apresenta meia-vida de 50,5 dias e a atividade típica administrada é de 148 MBq (4 

mCi) por injeção intravenosa, sendo que as doses podem ser repetidas em intervalos de 3 

meses (36) (37). O 153Sm-EDTMP foi aprovado pela FDA em 1998, apresenta meia-vida 

física de 46,3 h e emite partículas beta e raios gama, com atividade administrada 

recomendada de 37 MBq/kg (1,0 mCi/kg) e o paciente deve ingerir ou receber fluidos 

para minimizar a exposição da bexiga. O 153Sm-EDTMP apresenta alta captação nos 

ossos, baixa captação não óssea e rápida remoção pelo sangue, tornando este 
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radiofármaco útil no tratamento de metástases (36). O 186Re-HEDP é uma molécula do 

tipo fosfato que forma complexo estáveis com isótopos de Rênio, e o 117mSn-DTPA emite 

elétrons de conversão de curto alcance, com 75% de captação nos ossos (39).  

O 223RaCl2 (Xofigo®, anteriormente Alpharadin; Bayer Healthcare) é um 

radiofármaco emissor alfa aprovado pela FDA (em 15 de maio de 2013) para o tratamento 

de lesões ósseas de mCRPC. Comparado com 89SrCl2 e 153Sm-EDTMP, o 223RaCl2 

apresenta as vantagens de ser um emissor alfa, ao invés de um emissor beta (cadeia de 

decaimento 93,5% de partículas α, < 3,6% de partículas β e < 1,1% como radiação γ) (36). 

Atualmente, o rádio-223 é administrado de acordo com uma dosagem fixa padrão, 

modificada de acordo com o peso do paciente. Clinicamente, não são realizadas imagens 

do paciente, entretanto, embora as emissões γ incluam apenas 1% do total da energia 

emitida, existem estudos em que as imagens quantitativas são viáveis e podem facilitar a 

realização da dosimetria específica do paciente (2). A tabela 2.3 descreve as propriedades 

físicas dos radiofármacos utilizados na terapia de metástases ósseas (34). 

2.6 O Dicloreto de Rádio (223RaCl2)  

2.6.1 Estudos Clínicos e Efetividade  

Alguns estudos clínicos com o 223RaCl2 são resumidos na Tabela 2.4, sendo o 

primeiro estudo clínico realizado em 2005, com 25 pacientes (4). O estudo de fase II 

intitulado ALSYMPCA com pacientes com câncer de próstata metastático resistente à 

castração progressivo e com manifestação de dor mostrou que o 223RaCl2 melhorou a 

sobrevida global em relação ao placebo (3). Além disso, o tempo para o primeiro evento 

esquelético sintomático e o tempo para os aumentos da fosfatase alcalina e dos níveis de 

antígeno específico da próstata foram prolongados.  

2.6.2 Propriedades Físicas do rádio-223 

O rádio-223 é um radionuclídeo alfa emissor de vida curta (meia-vida de 11.4 

dias) e em sua cadeia de decaimento até um isótopo estável emite partículas alfa e beta e 

raios gama, com energia total de 28 MeV (41). O decaimento esquemático do rádio-223 

é apresentado na Figura 2.5 e a tabela 2.5 apresentam as propriedades físicas dos 

radionuclídeos presentes na cadeia de decaimento do rádio-223. O rádio é um mimético 

do cálcio e, juntamente com o bário e o estrôncio, pertence aos metais alcalinos terrosos 

na tabela periódica. O 223Ra tem como alvo a matriz de hidroxiapatita no osso porque 
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simula a estequiometria do cálcio. Dado o autodirecionamento do 223Ra para áreas de 

remodelação e formação óssea ativa, este foi sistematicamente avaliado para o tratamento 

altamente localizado de metástases ósseas osteoblásticas (35).  

 

  

Figura 2.5: Esquema de Decaimento do rádio-223 (41) .  
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Tabela 2.3: Radiofármacos para Terapia de Metástases ósseas (37) 

Isótopo Radiofármaco Meia vida 

Física (dias) 

Energia (MeV) 

(máxima/média) 

Energia γ 

(keV) (%) 

Alcance em tecidos 

moles (mm) 

(máximo/média) 

Atividade Administrada 

Usual 

89Sr 89SrCl2 (Mettastron; GE 

Healthcare Ltd.) 

50,5 1,46/0,58 (β) 0,91 (0,01) 7/2,4 (β) 1,48-2,22 MBq/kg 

153Sm 153Sm-EDTMP 

(Quadramet; IBA-

Molecular) 

1,9 0,81/0,23 (β) 103 (28) 3,4/0,6 (β) 3,7 MBq/kg 

32P 32P-orthophosphate 14,3 1,7/0,70 (β) - 8,5/3 (β) 185 MBq 

186Re 186Re-HEDP 3,7 1,07/0,35 (β) 137 (9) 3,7/1,1 (β) 1295 MBq 

117mSn 117mSn-DTPA 13,6 0,127; 0,129 e 0,152 

(CE) 

159 0,2-0,3 (CE) 1,85-10,0 MBq/kg 

223Ra 223RaCl2 (Xofigo; Bayer 

Healthcare) 

11,4 5,64 (α) 154 (5.6) 

269 (13.6) 

0,05-0,08 55 kBq/kg 
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Tabela 2.4: Estudos Clínicos de terapias com 223RaCl2 (41) 

Estudo Doença N° de 

Pacientes 

Atividade 

(kBq/kg) 

N° de 

Injeções 

Principais Pontos Fase 

Nilsson et al, 

(2005) (4) 

Mama e 

Próstata 

25 46,93,16,213 

ou 250 

1 Toxicidade, ALP 1 

Nilsson et al, 

2007 (5) e 

Nilsson et al, 

2013 (42) 

Próstata 64 50 vs 

placebo 

4 a cada 

4 

semanas 

ALP, eventos 

esqueléticos, 

progressão PSA, 

sobrevivência 

geral 

2 

Parker et al, 

2013 (6) 

Próstata 921 50 vs 

placebo 

6 a cada 

4 

semanas 

Sobrevivência 

geral, eventos 

esqueléticos, 

Resposta PSA, 

ALP, toxicidade, 

qualidade de vida 

3 

Nilsson et al, 

2012 (43) 

Próstata 100 5, 25, 50, ou 

100 

1 Dores 2 

Parker et al, 

2013 (44) 

Próstata 122 25, 50, ou 80 3 a cada 

6 

semanas 

Resposta PSA, 

ALP, s-CTX-1, 

eventos 

esqueléticos e 

dores 

2 

Carrasquillo 

et al, 2013 

(12) 

Próstata 10 50,10 ou 200 1 Farmacocinética, 

biodistribuição, 

toxicidade 

1 
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Tabela 2.5: Radionuclídeos presentes no decaimento do rádio-223 e suas principais emissões (45) 

Radionuclídeo Meia-

Vida 

Alfa (Energia) Beta (médio) (% 

intensidade) 

Raios Gama e Raios X 

(% intensidade) 

Ra-223 11,43 d 5,539 MeV (10,6%) 

5,606 MeV (25,8%) 

5,715 MeV (49,6%) 

5,747 MeV (10%) 

 γ= 154,208 keV (5,84%) 

269,463 keV (14,23%) 

Raios X: 81,07 keV 

(14,86%) 

83,78 keV(24.5%) 

Rn-219 3,96 s 6,424 MeV (7,85%) 

6,553 MeV (12,6%) 

6,819 MeV (79,4%) 

 γ= 271,228 keV (11,7%) 

401,81 keV (6.75%) 

Po-215 1,781 ms 7,386 MeV (99,934%)   

Pb-211 36,1 m  β- = 160,2 keV (6,28%) 

470,9 keV (91,28%) 

 

Bi-211 2,14 m 6,278 MeV (16,16%) 

6,622 (83,56%) 

 γ= 351,07 keV (13.00%) 

Tl-207 4,77 m  β- = 492,5 keV (99,73%)  

Po-211 0,516 s 7,450 (98,936%)   

2.6.3 Mecanismo de ação do rádio-223 

 O rádio-223 substitui o cálcio nos complexos de hidroxiapatita no tecido ósseo 

ao redor das lesões metastáticas do câncer de próstata; emite partículas alfa de alta energia 

em um intervalo de < 100 um. A radiação alfa leva à citotoxicidade localizada através da 

indução de quebras de fita dupla de DNA em células tumorais adjacentes, osteoblastos e 

osteoclastos, o que interrompe as alças de feedback positivo entre essas células, levando 

à inibição do crescimento do tumor e da reação óssea patológica, além de estabilização 

de estrutura normal (Figura 2.6) (3) .  
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Figura 2.6:Mecanismo de ação do rádio-223 (3) 

2.6.4 Imagens do rádio-223 

Apenas 2 % da energia total no decaimento do rádio-223 é proveniente de 

emissões gama e, consequentemente, resulta em um sinal baixo que pode apresentar 

desafios para a aquisição de imagens quantitativas. Hindorf et al (46) identificou três 

picos de energia adequados para a geração de imagens do Rádio-223, com janelas fixas e 

largura de 20%: 82, 154 e 270 keV; a sensibilidade obtida foi de 69, 31 e 34 cps/ MBq, 

respectivamente. Embora as emissões de fótons mais abundantes seja em torno de 82 keV, 

esta janela é potencialmente contaminada pelas emissões de chumbo de raios X quando 

da interação com o colimador, isso não evita a obtenção de uma imagem quantificável 

(38) (46).   

2.6.5 Biodistribuição e Dosimetria 

A dosimetria na terapia por radionuclídeos tem o objetivo de relacionar a dose 

absorvida com os efeitos biológicos observados no paciente, manifestados através da 

morte celular direcionada (47). Poucos estudos foram realizados para avaliar a 

biodistribuição e para estimar a dose absorvida em órgãos-alvo e em órgãos de risco na 

terapia com o 223RaCl2.  

A publicação ICRP 137 (48) apresenta dados biocinéticos do Rádio-223 e dos 

nuclídeos presentes na cadeia de decaimento apenas para a ingestão do radionuclídeo O 
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folheto informativo do Xofigo® (49) menciona que após a injeção intravenosa, o Cloreto 

de Rádio-223 é transferido rapidamente do sangue e é incorporado principalmente no 

osso e em metástases ósseas, sendo excretado pelo intestino. Não se observou captação 

significativa 4 horas após a injeção em outros órgãos, como o coração, fígado, rins, bexiga 

e baço, pois o rádio-223 é um isótopo não metabolizado em tecidos moles. A excreção 

fecal é a principal via de eliminação do organismo e cerca de 5% é excretado na urina, 

não se observando evidência de excreção hepatobiliar. Avaliações de corpo inteiro 

realizadas sete dias após a injeção (após correção do decaimento) indicam que uma 

mediana de 76 % da atividade administrada foi excretada do corpo (49) 

Um estudo realizado com em seis pacientes japoneses, com idades entre 65 a 79 

anos (10), avaliou a biodistribuição, a farmacocinética e a dosimetria do 223RaCl2. As 

atividades administradas foram de 50, 55, 100 ou 200 kBq/kg em diferentes pacientes 

para se obter uma boa estatística dos dados de biodistribuição com a variação da atividade 

administrada.  

Carrasquillo et al (12)estudou na fase clínica I a biodistribuição do 223Ra em 10 

pacientes que receberam doses de 50, 100 ou 200 kBq/kg. Subsequentemente, seis desses 

dez pacientes receberam uma segunda dose de 50 kBq/kg. A farmacocinética e a 

biodistribuição foram avaliadas por amostras de sangue, imagens planares e contagem de 

corpo inteiro em tempos distintos. Os estudos de farmacocinética mostraram rápida 

depuração do 223Ra do sangue, com mediana de 14 % (variação de 9 a 34 %), 2 % 

(variação de 1,6 a 3,9 %) e 0,5 % (variação de 0,4 e 1,0 %) restantes no plasma ao final 

da infusão, após 4 h e após 24 h, respectivamente. Os estudos de biodistribuição 

mostraram uma passagem precoce para o intestino delgado e subsequente excreção fecal, 

com mediana de 52 % do Cloreto de 223Ra administrado no intestino após 24 h. A excreção 

urinária foi relativamente pequena (mediana de 4 %), já a retenção óssea foi prolongada. 

A tabela 2.6 apresenta uma visão geral dos estudos de biodistribuição realizados para o 

223RaCl2..  

No estudo realizado por Hindorf et al (46), os tecidos que receberam as doses 

absorvidas mais elevadas foram: o endósteo óssea, a medula óssea vermelha, o fígado, o 

cólon e os intestinos. As superfícies ósseas receberam 2,3 -13,1 Gy/MBq, e no estudo 

realizador por Pacilio et al (11), as metástases ósseas receberam doses entre 0,2-1,9 Gy.  
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Tabela 2.6: Visão Geral da biodistribuição do rádio-223 após administração intravenosa 

em pacientes considerando estudos clínicos, os dados são expressos em porcentagem da 

atividade administrada de 223RaCl2. 

Órgão / Tecido Tempo 

após a 

injeção 

Nilsson 

et al (4) 

Carrasquillo 

et al (12) 

Chittenden 

et al (13) 

Yoshida 

et al (50) 

Höllriegl 

et al (51) 

Plasma 10-15 

min 

12   9-28 

(22) 

30 

4h  1,6-3,9 (2)  1-6 (4) 1,9 

24h <1 0,37-1,0 

(0,55) 

0,6-5,1 

(1,1) 

 0,5 

3d    0-0,9 

(0,3) 

0,2 

Osso 2h    41-57 

(52) 

28 

4h   61 ± 10  29,2 

Urina 2d  5 2 ± 2  1,7 

Fezes 1d  40-61 (52)   13 

2d   13±12  36 

3d    29-95 

(64) 

51 

7d   60-80  68 

Cólon Direito/ 

Intestino Grosso 

superior 

1 d   45 ±16  12 

7 d   0-18 (4)  0,6 

2 d   17 ±11  7,3 
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Cólon Esquerdo/ 

Intestino Grosso 

Inferior 

7 d   6 ± 4  0,7 

Trato 

Gastrointestinal/ 

HATM 

6h     41 

1d  50,8 ± 7,5  32-78 

(52) 

39 

2d    4-76 

(31) 

22 

3d    5-53 

(21) 

12 

7-8d    0-9 (3) 2 

 

2.6.6 Efeitos adversos em pacientes 

Em um ensaio clínico de fase 1 realizado por Nilsson et al (4) com uma única 

administração de até 250 kBq/kg realizada em 25 pacientes, a toxicidade de grau 1 para 

trombocitopenia foi observada. No estudo realizado por Yoshida et al na população 

japonesa, relatou-se trombocitopenia para 20 % de pacientes (definidos por captação 

intensa no esqueleto com pouca ou nenhuma atividade nos tecidos moles) em oposição a 

6 % dos pacientes que receberam placebo (2), sendo também observados efeitos 

farmacodinâmicos (fosfatase alcalina e N-Telopeptídeos séricos) em uma fração 

significativa dos pacientes (10). 

O folheto informativo do Xofigo® indica que 2 % dos doentes administrados com 

223RaCl2 no ensaio ALSYMPCA (49) sofreram insuficiência da medula óssea (54 % dos 

quais necessitaram de transfusões sanguíneas) ou pancitopenia em curso, ocorrendo duas 

mortes devido ao efeito na medula óssea. Também deve-se observar que 4 % dos doentes 

que receberam o Xofigo® (em oposição a 2 % dos que receberam placebo) 

descontinuaram a terapia. A plaquetopenia é citada como muito comum, com incidência 

>1 em 10 pacientes (2). 
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Os efeitos colaterais mais comuns relacionados à terapia com 223RaCl2 foram 

náuseas, diarreia, vômitos e alguns eventos hematológicos como anemia, leucopenia e 

trombocitopenia. Além disso, existem poucos estudos que relatam toxicidades oculares 

em humanos (52) (53).  

2.6.7 Novos tratamentos com rádio-223 

Alguns estudos têm sido realizados sobre a aplicação da terapia com rádio-223 em 

mulheres com metástases ósseas do câncer de mama. Um estudo de Fase 2, não-

randomizado, em pacientes com câncer de mama avançado e metástases ósseas em 

mulheres com idade média de 60 anos mostrou a efetividade da terapia com o 223RaCl2, 

realizada em 4 ciclos com administração de 50 kBq/kg (55). Em um caso clínico, uma 

paciente feminina de 44 anos foi tratada em 4 ciclos com uma atividade de 50 kBq/kg. A 

paciente relatou melhora significativa na dor óssea logo após o primeiro tratamento; após 

o fim de 4 ciclos de tratamento a paciente relatou estar sem nenhuma dor, sem nenhum 

analgésico e com boa qualidade de vida (54).  

Um estudo pré-clínico realizado por Suominen et al (55) em ratos com metástases 

ósseas do câncer de mama também mostrou a eficácia da terapia com 223RaCl2, que inibiu 

o crescimento do tumor e osteólise no osso, aumentando a sobrevivência (55).  

A terapia com rádio-223 também poderia ser aplicada em outras doenças como o 

mieloma múltiplo e o osteosarcoma. O mieloma múltiplo é uma doença que poderia ser 

considerada para o tratamento com rádio, pois há um envolvimento óssea. O 

osteosarcoma é um câncer caracterizado pela formação da matriz óssea por células 

malignas e pode ser de origem osteoblástica (56). Apesar dos estudo apresentados, poucas 

informações atualizadas são encontradas na literatura sobre a evolução destas aplicações. 

2.7 Princípios Básicos da Dosimetria em Terapia com Radionuclídeos 

A dosimetria interna é o método de cálculo da dose absorvida em um volume de interesse 

(ou seja, órgão inteiro, tumor ou voxel) de radionuclídeos distribuídos internamente. A dose 

absorvida em cada órgão depende das propriedades físicas do radionuclídeo em uso, da atividade 

administrada e da cinética de captação e depuração da radioatividade dentro do tumor ou tecido, ou 

em células normais.  

O método para calcular a dose absorvida de radiação de fontes internas ao corpo humano 

foi formulado pelo comitê MIRD da Sociedade de Medicina Nuclear (SNMMI – Society of Nuclear 
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Medicine and Molecular Imaging). O MIRD é um método de dosimetria que usa valores S (dose 

média absorvida em um órgão-alvo por decaimento de radioatividade em um órgão-fonte), também 

conhecidos como fatores de dose liberados pela dose de radiação. De acordo com o panfleto MIRD 

21, a dose absorvida para um conjunto de órgãos-alvo (ou seja, aqueles que estão sendo irradiados 

pelos órgãos-fonte) é calculada utilizando um fator de dose específico para o par de região de origem 

e região alvo, chamado Valor S (57) .  O MIRD foi baseado no modelo de referência e a expressão 

básica para cálculo da dose absorvida no órgão-alvo é expressa pela equação 2.1 (57): 

 

𝑫𝑻←𝑺 =  
Ã𝑺 ×∆× 𝝋𝑻←𝑺

𝑴𝑻
     (2.1) 

Onde, 

Ã𝑺 é a atividade acumulada na região fonte; 

∆ é a energia emitida por desintegração do radionuclídeo; 

𝝋𝑻←𝑺 é a fração da energia emitida por radionuclídeo da região fonte S que é absorvida em 

uma região alvo T; 

𝑴𝑻 é a massa da região alvo T. 

A atividade de um radiofármaco em um órgão específico varia com o tempo, pois 

o radiofármaco participa da fisiologia do órgão ou tecido onde é captado. Para calcular a 

atividade acumulada no órgão ou tecido durante o tempo em que este apresenta captação, 

podem ser utilizadas imagens adquiridas em diferentes períodos após a administração, de 

forma a estimar a quantidade ou a concentração de radioatividade em uma região 

específica. O nível de atividade obtida versus o tempo é expresso em um gráfico, 

fornecendo a curva de atividade no tempo para um órgão-fonte específico. A integral 

desta curva fornece o número total de desintegrações, chamado de atividade acumulada 

(Ã) (39). O significado físico da atividade integrada no tempo para uma região-fonte é o 

número de decaimentos na região fonte durante um período de tempo considerado. A 

forma da curva ajustada pode ser fortemente influenciada pelo número e tempo de 

medições individuais da atividade, assim, no mínimo três pontos de dados devem ser 

considerados para determinar a farmacocinética e a integração deve ser realizada por no 

mínimo duas ou três meia-vidas efetivas. A extrapolação do tempo zero para a primeira 

medição da atividade na região de origem, e a extrapolação da última medição da 
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atividade na região de origem ao infinito, também pode influenciar fortemente a precisão 

da medida de atividade integrada no tempo (47).  

O Valor S (equação 2.2) considera o tipo de radiação e emissão, a energia da 

emissão, e a geometria e características da fonte e do tecido alvo para fornecer um fator 

que converta a energia total emitida em uma região-fonte particular que é absorvida na 

mesma região (self-organ) ou em outras regiões (cross-organ). O valor S, que representa 

a fração absorvida, geralmente é determinado por simulações de Monte Carlo. O espectro 

dos tipos de emissões (partículas alfa, beta e gama) determinará a fração de energia 

emitida por um radionuclídeo que é absorvida por um órgão ou tecido. 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑺𝑻←𝑺 =  
∆× 𝝋𝑻←𝑺

𝑴𝑻
       (2.2)  

A dosimetria terapêutica usando a metodologia MIRD é praticável, com menor 

grau de personalização do que outras metodologias que utilizam anatomias específicas do 

paciente obtidas pelas informações de imagens 3D como entrada no método Monte Carlo.  

2.8 Simulação por Método de Monte Carlo 

A ideia geral da análise de Monte Carlo é criar um modelo que seja tão similar 

quanto possível a um sistema real de interesse, e criar interações para o sistema baseado 

em probabilidades conhecidas, com uma amostragem aleatória de funções densidade 

probabilidade. Quando o número de eventos individuais (chamados “histórias”) é 

aumentado, a qualidade do comportamento médio relatado do sistema melhora, o que 

significa que a incerteza estatística diminui (58). 

Após definir o modelo do sistema físico de interesse, o método simula o processo 

e as interações que ocorrem neste sistema por uma amostragem randômica, utilizando a 

função densidade de probabilidade de ocorrência de um fenômeno específico. O único 

requisito para a simulação é que o sistema e o processo físico possam ser modelados por 

funções de densidade de probabilidades conhecidas. Para obter uma estatística de erros 

razoável, um grande número de histórias deve ser simulado, definindo uma estimativa 

acurada dos parâmetros a serem calculados (58).  

O método de Monte Carlo é considerado o mais robusto para estimar as doses 

absorvidas e apresenta vantagens sobre estudos experimentais, pois se torna mais fácil 

mudar parâmetros e avaliar os efeitos dessas mudanças durante a investigação. Porém, o 



2. Fundamentos Teóricos 

28 

 

uso requer grande tempo de processamento computacional e treinamento do operador 

(58).  

2.8.1 Códigos de Monte Carlo para o uso em Medicina Nuclear 

O método de Monte Carlo é amplamente utilizado para resolver problemas 

envolvendo processos estatísticos e é muito usado em física médica devido à natureza 

estocástica da emissão e transporte de radiação e processos de detecção. O método é muito 

usado para problemas complexos que não podem ser modelados por códigos de 

computador usando métodos determinísticos, ou quando medidas experimentais podem 

ser impraticáveis. Com o advento dos supercomputadores de alta velocidade, o campo 

recebeu maior atenção, principalmente com algoritmos paralelos e plataformas de alto 

desempenho, que tem taxas de execução mais elevadas. Muitos códigos de Monte Carlo 

têm sido utilizados no campo das imagens nucleares, dosimetria interna e planejamento 

de tratamento. Na terapia de câncer por uso de radionuclídeos, a prática de gerenciar a 

terapia do paciente varia consideravelmente, com alguns métodos sendo baseados nas 

doses de radiação recebidas pelos pacientes e outros com foco apenas na atividade 

administrada (58).  

Estão disponíveis para o domínio público vários códigos de transporte de radiação 

de uso geral, já validados, sendo que cada código foi originalmente desenvolvido para 

aplicações distintas. Para aplicações em imagens e em dosimetria, muitas ferramentas têm 

sido desenvolvidas ao longo dos últimos anos. Os códigos mais utilizados são o Monte 

Carlo N-Particle (MCNP), Electron Gamma Shower (EGS) e o GEometry ANd Tracking 

(GEANT).  Contudo, até o momento, a plataforma GATE) baseada no GEANT, tem sido 

a única plataforma de simulação por Monte Carlo de código aberto que suporta 

simulações em imagem, radioterapia e dosimetria no mesmo ambiente (59). 

2.8.2 GATE 

 O código GATE  é uma ferramenta de simulação baseada no GEANT4, de código 

aberto e distribuída gratuitamente. A principal vantagem do GATE é fornecer 

características adicionais para facilitar as geometrias de simulações, como as geometrias 

de CT (Tomografia Computadorizada,), PET (Tomografia por Emissão de Pósitrons), 

SPECT (Tomografia Computadorizada por emissão de fóton único) (59).  
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O GATE consiste em centenas de classes C++, organizadas em uma arquitetura 

de camadas. O GATE utiliza os processos físicos do GEANT4, como a interação da 

partícula com a matéria. Podemos definir a sua arquitetura básica consistindo de um 

núcleo de Geant4 “envolvido” por três camadas: a camada do núcleo, a camada de 

aplicação e a camada do usuário (59).  

A camada de núcleo inclui as classes que definem os mecanismos básicos no 

GATE, como, por exemplo: definição da geometria básica, gerência da fonte radioativa, 

processo físico, gerência do tempo. A camada de aplicação contém classes herdadas da 

camada do núcleo para modelar objetos específicos ou processos, como, por exemplo, 

modelar a forma e movimento de volumes específicos. As funcionalidades disponíveis 

no GATE podem ser incrementadas através da adição de novas classes nessa camada, 

sem mudar a estrutura do código. Na camada do usuário, as simulações são configuradas 

utilizando uma linguagem de script (58). O GEANT4 possui um pacote para a simulação 

de decaimentos radioativos, baseado na ENSDF (Evaluated Nuclear Structure Data File) 

da ICRP, denominado RadioactiveDecay (59) (60). 

2.8.3 Modelos Computacionais 

Os primeiros modelos computacionais humanos foram desenvolvidos entre 1970 

e 1980, nos quais os órgãos eram descritos por superfícies esféricas, elípticas, planos e 

outros objetos geométricos. O uso de dados de imagens médicas para representar o corpo 

humano levou a uma segunda geração no uso de simuladores antropomórficos para a 

dosimetria de radiação. A primeira mudança, do uso de esferas simples para o uso de 

diferentes objetos para representar os vários órgãos e tecidos do corpo e permitir o cálculo 

de doses. A segmentação de imagens médicas para definir órgãos necessita de bastante 

tempo. Outras tecnologias, ainda com base nos dados de imagens médicas, mas usando 

abordagens de renderização de superfície, facilitou o desenvolvimento de modelos 

dosimétricos (39). Segars desenvolveu modelos masculinos e femininos usando uma 

técnica chamada Non Uniform rational B-Splines – NURBS, onde uma vez definidos, os 

objetos podem ser muito facilmente ajustados e deformados (61).  

Os modelos computacionais que serão utilizados neste trabalho serão gerados pelo 

software XCAT (4D Extended Cardiac-Torso)) Phantom Version 2.0, desenvolvido para 

fornecer simuladores computacionais humanos para pesquisas de imagens médicas. O 

XCAT inclui um par de anatomias padrão masculina e feminina, altamente detalhadas 
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para indivíduos com 50th percentil (média populacional) em termos de altura/ peso e 

volume dos órgãos (padrão). Cada anatomia é definida usando estruturas B-splines 

racionais não uniformes (NURBS) e inclui milhares de estruturas definidas, bem como 

modelos parametrizados para movimentos cardíacos e respiratórios. Os usuários podem 

definir vários parâmetros para criar anormalidades anatômicas e variações do movimento, 

de forma a simular uma população de pacientes para pesquisa (61). 

O XCAT possui uma biblioteca com outros modelos, além do homem e mulher 

padrão, baseados em dados de CT. Cada modelo inclui a mesma quantidade de detalhes 

que o simulador XCAT original. Os modelos variam da idade de recém-nascido (8 

semanas) a um adulto idoso (78 anos) e abrangem vários percentis de altura e peso 

(Figura 2.7). 

 Os simuladores XCAT têm sido utilizados em muitos estudos, como no estudo 

de imagens médicas (62) e em estudos de dosimetria interna na Medicina Nuclear. 

Fallahpoor et al (63) estudou a dose absorvida no fígado e na vesícula biliar com a terapia 

de radioembolização com o Itrio-90 utilizando seis modelos femininos diferentes. 

Plachouris et al (64) desenvolveu uma ferramenta rápida, confiável e eficiente para o 

planejamento do tratamento individualizado utilizando simuladores XCAT e simulações 

Monte Carlo com o código GATE. 

2.9 Softwares disponíveis para a Avaliação de Dosimetria 

Nos últimos anos, softwares comerciais para a dosimetria em Medicina Nuclear 

têm sido desenvolvidos em todo o mundo. O software OLINDA/EXM é provavelmente 

o software mais conhecido utilizado, permitindo o cálculo de doses absorvidas. 

Considerando as etapas da dosimetria personalizada em: 

1. Aquisição de imagens SPECT;  

2. Determinação da atividade 

3.  Registro e segmentação;  

4.  TIAC (Curva de atividade integrada no tempo) e determinação da 

atividade acumulada;  

5. Cálculo de dose absorvida;  
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Figura 2.7: Anatomias masculinas e femininas padrões dos modelos computacionais 

XCAT (61) 

Os softwares Hermes (65) e GE DTK atuam nas etapas 2, 3 e 4, enquanto os 

softwares PlanetDose (66) e Stratos (67) atuam nas etapas 3, 4 e 5 e o software OLINDA 

atua nas etapas 4 e 5. 

 

2.9.1 OLINDA/EXM 

O OLINDA/EXM é um dos principais softwares utilizados na dosimetria interna. 

Este software possui outras ferramentas, além de calcular a dose para o modelo de homem 

padrão de referência. O modelo de esferas pode ser utilizado para estimar doses em 

tumores ou outros objetos presumidos como aproximadamente esféricos e com 

distribuição uniforme de atividade, entretanto, como as esferas estão isoladas, apenas a 

dose self-absorbed é calculada. O software também mostra a contribuição na dose 

absorvida de partículas alfa e beta e de emissões de fótons. Esta ferramenta permite ao 

usuário entender a importância de cada tipo de contribuição. O OLINDA/EXM também 

permite alterar as massas dos órgãos nos simuladores para se adequar à anatomia do 

paciente (14).  
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2.9.2 Projeto OpenDose 

O projeto OpenDose é baseado na ideia de um trabalho colaborativo internacional 

de longo prazo visando gerar um banco de dados de acesso aberto para dosimetria em 

medicina nuclear. Esta abordagem permite a obtenção de dados com diferentes códigos, 

aumentando a robustez dos resultados, incluindo as incertezas associadas. A colaboração 

inclui 18 equipes com experiência em dosimetria, simulação com métodos de Monte 

Carlo e computação de alto desempenho (68) .  

O OpenDose já produziu SAFs (Specific Absorbed Fraction) e incertezas para os 

dois modelos adultos da ICRP 110 (69), cobrindo todas as combinações de órgão-fonte e 

órgão-alvos, dois tipos de partículas e 91 energias. A produção de dados continuará e se 

estenderá a outros modelos computacionais. O site está disponível no endereço 

www.opendose.org e permite um fácil acesso à base de dados e cálculo de valores S para 

1252 radionuclídeos. Uma nova seção do site está em desenvolvimento e que permitirá 

realizar cálculos de dosimetria (68).  

2.9.3 PlanetDose e Stratos  

O software Planet Onco Dose foi inicialmente desenvolvido para a dosimetria de 

microesferas de Ítrio-90 utilizado no tratamento de câncer de fígado. O PlanetDOSE 

aceita apenas dados de SPECT/CT reconstruídos e nenhum método de calibração é 

sugerido pelo fabricante. O registro e a segmentação podem ser realizados de forma 

manual ou automaticamente, e as doses médias absorvidas podem ser calculadas com ou 

sem correção de densidade, usando a deposição de energia local ou convolução por Dose 

Kernel Convolution (70). 

O software Stratos também utiliza dados 3D SPECT/CT reconstruídos. Nenhum 

método de calibração é sugerido pela empresa e o fator de calibração é inserido 

manualmente em unidades de Bq. O registro e a segmentação manuais e automáticos 

podem ser executados e as TIACs são calculados no nível de voxel e o cálculo de dose 

absorvida é realizado pela convolução de de voxel de dose (DVK), gerando histogramas 

de dose-volume absorvida e doses médias absorvidas (70).  
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2.9.4 Hermes e GE DTK 

O software GE DTK é um aplicativo do software Xeleris®, que é a estação de 

trabalho da GE. O usuário pode fazer upload de imagens planares de corpo inteiro anterior 

e posterior. Um método de calibração é proposto, baseado em medidas planares, para 

estimar um fator de calibração em cps/MBq. O procedimento de dosimetria é realizado 

em duas etapas: primeiramente, o “kit de ferramentas de preparação para dosimetria” é 

usado para reconstrução dos dados brutos de SPECT/CT e definição de uma referência 

para o registro (manual ou automático) de todas as tomografias; segundo, o aplicativo 

“Dosimetry Toolkit” é usado para segmentar (manual ou automaticamente) diferentes 

órgãos, criar curvas de tempo x atividade e ajusta-los usando uma função 

monoexponencial com o objetivo de calcular a TIAC para cada órgão. Depois, as TIAC 

podem ser exportadas para o software OLINDA/EXM para calcular as doses absorvidas 

(70). Cabe ressaltar que o OLINDA/EXM utiliza os valores S obtidos para simuladores 

matemáticos padrão.  

O software HERMES requer um fator de calibração em unidade de MBq/cps 

obtidas a partir de aquisições SPECT/CT e um método de calibração é proposto, baseado 

em aquisições internas de um simulador cilíndrico uniformemente preenchido com o 

radiofármaco em uso. As TIAC são calculadas e os resultados são exportados 

automaticamente para o OLINDA/EXM, que é integrado ao software HERMES, para 

calcular a dose absorvida nos órgãos de interesse.  

2.9.5 IRDose 

IRDose é uma plataforma web gratuita para dosimetria personalizada de pacientes 

submetidos à terapia por radionuclídeos utilizando método de Monte Carlo em conjunto 

com imagens de tratamento, incluindo simulador antropomórfico voxelizado 

computadorizado baseado em imagens de tomografia computadorizada (TC) do próprio 

paciente, representado sua anatomia com precisão. Porém, o usuário deve informar os 

valores da TAC, ou seja, os dados biocinéticos do paciente sobre o qual se deseja realizar 

a dosimetria. Este software, desenvolvido pelo IRD/CNEN se encontra disponível em 

https://irdose.ird.gov.br/. 
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2.10 Dosimetria Individualizada do Paciente na Terapia por Radionuclídeos  

Na radioterapia por feixe externo os pacientes realizam um planejamento de 

tratamento individualizado, simulado em computador antes do início da terapia, baseado 

na tomografia computadorizada e em testes de tratamentos terapêuticos especializados. 

Entretanto, na terapia em Medicina Nuclear os pacientes recebem um tratamento de baixa 

qualidade, pois a administração da atividade do radiofármaco é fixa ou baseada em sua 

massa corporal, sem realizar um planejamento do tratamento personalizado. Portanto, 

apenas uma parte dos pacientes poderia esperar um efeito terapêutico favorável, pois não 

a prescrição não considera a absorção específica do radionuclídeo baseado na anatomia e 

fisiologia específicas do paciente, além de condições clínicas existentes (39) (71). Outro 

fato é que a administração baseada no peso corporal pode ser inapropriada para pacientes 

obesos, pois o tamanho dos órgãos internos, as absorções e eliminação do radionuclídeo 

no organismo e tecidos podem ser o mesmo de um paciente normal, porém este paciente 

receberá uma dose maior (2).  

A dosimetria individualizada do paciente tem os seguintes objetivos (17): 

✓ Estabelecer as doses absorvidas mínimas efetiva e máxima tolerável; 

✓ Estabelecer uma relação dose-reposta para o órgão em tratamento e a 

toxicidade de órgãos normais com base na dosimetria; 

✓ Comparar objetivamente os resultados dose-reposta de diferentes terapias com 

radionuclídeos, entre diferentes pacientes ou entre diferentes radiofármacos, 

bem como realizar comparações com os resultados rotineiramente obtidos com 

radioterapia externa. 

✓ Aumentar o conhecimento da radiobiologia clínica do radionuclídeo, em parte 

com o objetivo de desenvolver novas abordagens e aplicações. 

A dosimetria personalizada requer precisão na estimativa do número de 

decaimentos (atividade integrada no tempo) que ocorrem em órgãos com captação do 

radionuclídeo (órgãos-fonte). Para obter essas informações com base em imagens 

quantitativas, as medições PET ou SPECT  devem ser obtidas em vários momentos, 

geralmente 72 ou mais horas após a administração do radiofármaco ou de um pré-

tratamento (71).  A obtenção destas imagens quantitativas implica em um custo adicional 
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ao tratamento, porém, o custo-benefício compensaria o aumento das despesas associadas 

à aquisição de imagens e dosimetria (2). 

Existem algumas situações na Medicina Nuclear onde a dose absorvida no 

volume-alvo não pode ser calculada ou prevista de forma confiável por razões técnicas 

ou práticas. As lesões metastáticas podem não ser mensuráveis (sendo muito pequenas ou 

muito infiltradas em um tecido normal), podendo ainda haver muitas lesões com 

diferentes níveis de captação (72). Em tais circunstâncias não há possibilidade de 

otimização do tratamento com base na dose absorvida para os tecidos-alvos. A segunda 

melhor alternativa seria então basear o planejamento da terapia pela MTAD (dose 

absorvida máxima tolerável) para proteção de órgãos e tecidos saudáveis (72). 

Como exemplos de terapias baseadas na MTAD temos a terapia com iodo para 

câncer de tireoide, 131I-MIBG para neuroblastoma pediátrico e na terapia de 

radioembolização de hepatocarcinoma com microesferas de 90Y.  Na terapia com iodo 

para o câncer da tireoide metastático a atividade terapêutica foi escolhida para entregar 

uma MTAD de até 2 Gy na medula óssea vermelha. Este método fornece indicações 

sólidas de melhor resultado, em contraste com a abordagem de prescrição de atividade 

fixa, embora um estudo clínico com o maior nível de evidência (fase III randomizado) 

não tenha sido levado adiante e algumas instituições tenham abandonado o método (72). 

Outra aplicação da abordagem AHASA (As High As Safely Administrable) está na terapia 

com 131I-MIBG para neuroblastoma pediátrico, onde o limite de dose absorvida para 

mielodepressão aguda de 2 Gy (MTAD) para a medula vermelha foi estabelecido por 

Fielding e colaboradores, em 1991. Um terceiro exemplo é a terapia de radioembolização 

de hepatocarcinoma com microesferas de 90Y, para a qual foi desenvolvido um 

planejamento de tratamento que visava principalmente distribuir a MTAD ao parênquima 

hepático, uma vez que a previsão da dose absorvida no tumor pode ser incerta (72).  

Alguns autores acham que a dosimetria personalizada deveria ser um requisito 

para a terapia em Medicina Nuclear, enquanto outros autores acham que a abordagem é 

muito complexa, difícil de implementar do ponto de vista logístico, requerendo muitos 

recursos e competências que não estão necessariamente disponíveis em instalações 

clínicas, com as seguintes objeções (71): 
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✓ Atualmente, os métodos não são padronizados para a realização dos cálculos 

de dose; 

✓ A realização dos cálculos é muito difícil e cara; 

✓ Os cálculos de doses tiveram pouco sucesso na previsão da resposta tecidual; 

✓ Deve haver alguma evidência objetiva de que o uso de cálculos de dose de 

radiação forneça benefícios positivos que justifiquem o esforço e custos 

extras. 

Para a implementação da dosimetria específica do paciente no ambiente clínico há 

demandas desafiadoras impostas aos recursos da clínica que incluem a disponibilidade de 

um sistema de imagem e a necessidade de profissionais capacitados.  Na terapia por feixe 

externo é necessária apenas uma tomografia de corpo inteiro, ou parcial, para fornecer 

um plano de tratamento individualizado ao paciente, enquanto na Medicina Nuclear 

seriam necessárias em torno de três a cinco imagens por SPECT ou PET para observar as 

condições normais de um indivíduo, a captação e retenção do tumor, necessárias para a 

compreensão do cálculo de dose (71). Além disso, há a necessidade de processamento e 

análises dessas imagens que podem exigir um profissional físico médico, ou outro 

indivíduo que tenha treinamento e experiência específicos. Outra consideração é o ônus 

que se coloca sobre os pacientes, muitas vezes idosos ou debilitados, que devem realizar 

os exames PET ou SPECT várias vezes (71). As desvantagens apresentadas com relação 

ao incremento de recursos são facilmente contrabalanceadas pelas informações 

específicas do paciente fornecidas pela dosimetria para aperfeiçoar o tratamento 

individualizado, pela correlação dose-toxicidade e, ainda, identificando e evitando 

tratamentos desnecessários (2) (17). 

2.10.1 Artigo 56 da Diretiva 2013/59/Euratom 

A realização da dosimetria individualizada tem sido uma preocupação mundial 

visando a segurança e eficácia da terapia em curso. A Diretiva 2013/59/Euratom (19) 

estabelece as normas básicas de segurança (BSS) para a proteção contra os riscos 

decorrentes da exposição à radiação ionizante, também abordando o uso médico em todas 

as formas de radioterapia, incluindo as terapias de medicina nuclear. Especificamente, o 

Artigo 56 da Diretiva 2013/59/Euratom (19) diz: 
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“Para todas as exposições médicas de pacientes para fins 

radioterapêuticos, exposições de volume-alvo devem ser planejados 

individualmente e sua entrega devidamente verificada, levando em 

consideração que as doses para volumes e tecidos não-alvo devem ser 

tão baixas quanto razoavelmente alcançáveis e consistente com a 

exposição da finalidade radioterapêutica pretendida”. 

A terapia de medicina nuclear está incluída na definição de “radioterápico” e os 

tratamentos devem ser planeados individualmente. A EANM (propõe três níveis de 

planejamento em conformidade com o princípio da otimização, seguindo a indicação de 

níveis de prescrição, registro e relato de doses absorvidas (73). 

• Nível 1- Prescrição baseada na atividade e dosimetria média do paciente: é o 

requisito mínimo para terapias padronizadas. É alcançado pela administração de 

uma atividade líquida com erro de no máximo 10% da atividade prescrita de acordo 

com o folheto informativo ou diretrizes nacionais. A atividade líquida é definida 

como a diferença entre a atividade medida antes e depois da administração. A 

verificação qualitativa da administração da terapia deve ser realizada para as 

terapias nas quais a imagem pós-terapia é viável e os resultados devem ser 

registrados. As estimativas de dose absorvida podem ser feitas utilizando os dados 

de dosimetria média e a atividade administrada. Deve haver dados disponíveis 

suficientes para que o médico possa tomar a decisão sobre a eficácia do tratamento. 

• Nível 2- Prescrição baseada em atividade média e dosimetria específica do paciente: 

é alcançado registrando e relatando a dose absorvida para os órgãos de risco e, 

opcionalmente, a dose absorvida para as regiões de tratamento (regiões da doença 

que motivaram a prescrição do tratamento) para o paciente individual. Este nível é 

recomendado para formar o requisito mínimo para as terapias não-padronizadas. Se 

o objetivo do tratamento reduzir a toxidade, então a dose absorvida nos órgãos de 

risco deve ser quantificada. Se o objetivo for o controle do tumor, então a dose 

absorvida na região de tratamento deve ser calculada. A incerteza está dentro de 

20% e a prescrição da atividade é condizente com o Nível 1. A terapia por 

radionuclídeos em crianças deve ser planejada no Nível 2, quando possível, e incluir 

a otimização para uma MTAD em órgãos de risco. A análise retrospectiva da 

dosimetria específica do paciente pode levar a uma prescrição de terapia otimizada.  
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• Nível 3- Prescrição e dosimetria específica do paciente: a conformidade com o nível 

3 é a prescrição da atividade administrada calculada para entregar uma dose 

absorvida desejada no tratamento, e de uma região ou órgão de risco, sendo 

apropriado desenvolver novas metodologias de dosimetria para prever uma melhor 

resposta ou estabelecer a menor toxicidade. Para estudos de Nível 3 é essencial que 

a dosimetria e as correlações entre a dose absorvida e os efeitos induzidos sejam 

identificados e publicados na literatura. Estes estudos podem levar a uma melhor 

caracterização do controle do tumor e conhecimento dos perfis de complicação do 

tecido normal que poderiam produzir relações dose-efeito mais acurada.  

2.10.2 Dosimetria Específica na Terapia com o Rádio-223 

 Na terapia com 223RaCl2 o planejamento do tratamento específico ao paciente 

poderia consistir em uma administração inicial do radiofármaco (atualmente 55 kBq/kg), 

e a obtenção de uma série de imagens quantitativas adquiridas em um período de tempo 

adequado, representando o decaimento efetivo (atividade acumulada) para determinar a 

biodistribuição, retenção e, assim, a realização do estudo de dosimetria. As 

administrações subsequentes seriam adaptadas ao paciente individual, considerando as 

doses absorvidas entregues a órgãos saudáveis, particularmente o intestino, `a medula 

óssea vermelha e ao endósteo do osso. Amostras de sangue também podem fornecer 

dados quantitativos para determinar a biodistribuição (2). Os estudos de captação do 

223RaCl2 também podem ser correlacionados com estudo com radiofármacos utilizados 

no diagnóstico, tais como 99mTc- MDP e o Na18F (2).  

O sistema MIRD e o software OLINDA/EXM utilizam simuladores de referência 

para estimar a dose absorvida em órgãos de interesse, com uso de Valores S e a 

determinação da atividade acumulada. A EANM (20) recomenda que as fontes dos 

Valores S utilizados devem ser documentadas e, caso outro método de dosimetria tenha 

sido realizado, este também deve ser detalhado. Bolch et al (74) mencionou o uso limitado 

de simuladores de referência em imagens médicas para aplicações em terapia, pois as 

variações anatômicas entre os indivíduos podem contribuir notavelmente para a incerteza 

das doses absorvidas estimadas em órgãos, sendo que essas variações desconsideradas 

caso os simuladores de referência forem utilizados.  

A aplicação de simuladores individualizados teria o potencial de melhorar a 

precisão dos cálculos dosimétricos clínicos, especialmente em aplicações terapêuticas. 
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Entretanto, o processo de segmentação do simulador completo, específico de um paciente 

pode ser difícil devido ao trabalho manual demorado e a necessidade de imagens 

tomográficas individuais de resolução adequada, o que geralmente não está disponível 

em procedimentos de medicina nuclear de rotina (75).  

 Zvereva et al (75) estudou a viabilidade de reduzir as diferenças entre as doses 

internas específicas do paciente e as doses estimadas usando simuladores de referência 

com ajustes simples. A abordagem proposta forneceu estimativas de dose confiáveis para 

uma grande parte dos órgãos.  

Em alguns casos, a determinação da dose absorvida por Valores S tabelados com 

correções de massa de órgãos específicos do paciente podem ser suficientes. O uso de 

Valores S padrão, sem correções de massa, no contexto da dosimetria é considerado uma 

má prática (73). O escalonamento dos Valores S (equação 2.10) é descrito no panfleto 

MIRD 11 (76), requer o conhecimento da massa do órgão e é independente da topologia 

do órgão de um indivíduo (75).  

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎  ∙  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎ó𝑟𝑔ã𝑜− 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎ó𝑟𝑔ã𝑜−𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
   (2.3) 

O Valor S pode ser escalonado para a massa da medula óssea específica do 

paciente, entretanto, pode ser difícil determinar esta massa com precisão. Assim, a massa 

da medula óssea é geralmente estimada por um escalonamento linear da massa da medula 

óssea do homem de referência através da equação 2.4. No entanto, em pacientes obesos, 

esta relação não é válida (31).  

𝑚𝐵𝑀 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  𝑚𝐵𝑀 𝑝ℎ𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚  ∙  
𝑚𝑊𝐵 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑚𝑊𝐵 𝑝ℎ𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚 
    (2.4) 

Onde 𝑚𝐵𝑀 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  é a massa da medula óssea do paciente; 𝑚𝐵𝑀 𝑝ℎ𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚 é a 

massa da medula óssea do simulador de referência;  𝑚𝑊𝐵 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  é a massa total do 

paciente; e 𝑚𝑊𝐵 𝑝ℎ𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚 é a massa total do simulador de referência. Outro método para 

estimar a massa da medula óssea específica do paciente é através do volume esponjoso, 

que é o volume do osso trabecular. A massa da medula óssea também pode ser estimada 

utilizando o volume trabecular das vértebras lombares (L2-L4). O volume do osso 

trabecular do homem referência foi considerado igual a 70,3 ml e a relação entre a medula 

óssea do simulador de referência com um paciente está descrita na equação 2.5: 
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𝑚𝐵𝑀 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  𝑚𝐵𝑀 𝑝ℎ𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚  ∙  
𝑉𝑇𝑟𝑎𝑏 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑉𝑡𝑟𝑎𝑏 𝑝ℎ𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚 
     (2.5) 

Onde 𝑉𝑇𝑟𝑎𝑏 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  é o volume do osso trabecular do paciente; e  𝑉𝑡𝑟𝑎𝑏 𝑝ℎ𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚  

é o volume do osso trabecular do simulador de referência. 

2.11 Quantificação de incertezas para cálculos de dose absorvida de radioterapia 

molecular 

O objetivo da análise de incerteza é calcular e quantificar a incerteza na saída do 

modelo, causada pelas incertezas dos fatores de entrada individuais do modelo. Assim, é 

um processo direto, que propaga a variabilidade nas entradas para o resultado 

variabilidade do modelo. 

É mais apropriado expressar a precisão de um resultado caracterizando sua 

incerteza. Isso envolve a identificação dos principais processos e variáveis no cálculo da 

dose e avaliação de seu efeito potencial na mediação. Uma estimativa de incerteza deve 

abordar todas as fontes de erro, sistemáticas e aleatórias, e caracterizar a faixa de valores 

dentro da qual se pode dizer que o valor medido apresenta um nível de confiança 

especificado. Aspectos específicos de incerteza dentro da dosimetria interna de 

radionuclídeos inclui a seleção de pontos para os tempos medidos, a função de ajuste 

escolhida e incerteza dos parâmetros do modelo. Entretanto, uma análise abrangente da 

propagação de todos os aspectos da cadeia de cálculo de dosimetria ainda não foi obtida 

(77).  

As diretrizes para expressão da incerteza na medição foram apresentadas no Guia 

para Expressão de Incerteza (GUM – Guide to the expression of Uncertatinty in 

measurement) do Joint Committe for Guides in Metrology (JCGM) (78). O documento 

da EANM Guia para Análise de Incertezas na Radioterapia Molecular (77), fornece 

recomendações sobre como determinar incertezas para cálculos de dosimetria e aplicar a 

LPU ( lei de propagação de incertezas) no esquema MIRD. A maneira tradicional de 

avaliar a incerteza associada é usar a LPU, que propaga analiticamente as incertezas 

padrões associadas às variáveis envolvidas, para uma incerteza padrão combinada para a 

variável de saída. 

𝜎𝑦
² =  ∑ (

𝜕𝑦

𝜕𝑥𝑖
)

²
𝜎²(𝑥𝑖)𝑁

𝑖=1      (2.6) 
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Para uma função de duas variáveis multiplicativa, Y =X1X2, u²(y) representa a 

variância (incerteza padrão ao quadrado) associada com a estimativa de y, sendo dada 

por: 

𝜎𝑦
2 =  (

 𝜕𝑦

𝜕𝑥1
 𝜎Ã)

²
+ (

 𝜕𝑦

𝜕𝑥2
 𝜎Ã)

²
    (2.7) 

Para a dose absorvida obtida pela equação MIRD (equação 2.1), D é uma função 

de duas variáveis 𝑓(Ã, 𝑆) = Ã𝑆, e a incerteza padrão u(D) é calculada através da equação 

2.8: 

𝜎𝐷
2 =  (

 𝜕𝐷

𝜕Ã
 𝜎Ã)

²
+ (

 𝜕𝐷

𝜕𝑆
 𝜎𝑆)

²
    (2.8) 

As incertezas padrões u(Ã) e u(S) são necessárias para obter a incerteza u(D) 

associada a D.  

 

 

  



 

 

3.  METODOLOGIA 

 

3.1 Simulação por Monte Carlo 

3.1.1 Acoplamento dos Modelos Computacionais  

As simulações de Monte Carlo foram realizadas com o código GATE. O volume 

principal (‘world’) foi definido como uma caixa com arestas 100 x100 x 300 cm, 

preenchidas por ar, e os modelos computacionais foram acoplados pelo método “Image 

Nested Parametrised” Volume e no formato de imagem MetaHeader (.mhd). A figura 3.1 

mostra o acoplamento de um modelo computacional na geometria world do código 

GATE.O corte das partículas gamma e beta foram definidos em 0.001 mm 

 3.1.2 Processos Físicos 

 Os processos definidos para inclusão na simulação foram o efeito fotoelétrico, 

espalhamento Compton, espalhamento Rayleigh, ionização, Bremsstrahlung, aniquilação 

elétron-pósitron, espalhamentos múltiplos e produção de pares. Todos os processos de 

interação da radiação com a matéria foram simulados utilizando a lista física Option3 

(emstandard_opt3). O módulo RDM foi ativado para simular o processo de decaimento 

radioativo (“RadioactiveDecay”) do Radio-223. Os cortes para partículas alfa, o appli 

3.1.3 Validação da Metodologia de simulação 

A validação foi realizada por comparação dos resultados da fração da energia 

absorvida no alvo obtidos neste trabalho com os valores publicados por Hobbs et al (79). 

Foram comparadas as frações absorvidas pelo Rádio-223 nos diferentes compartimentos: 

(a) na camada endosteal (EL), (b) na matriz óssea circundante (TBS - superfície óssea 

trabecular), e (c) na cavidade medular (MC) para um raio de cavidade medular de 400 

μm.  
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Figura 3.1: Acoplamento do modelo computacional na geometria GATE. O cubo 

representa o ambiente world definido no GATE, na qual foi inserido o modelo 

computacional e realizada a simulação.  

3.1.4 Incertezas 

As incertezas da simulação foram obtidas pelo actor “SimulationStatisticActor”, 

que corresponde a um mapa volumétrico com as incertezas em cada voxel, sendo expressa 

como a média dos valores da incerteza em todos os voxels de cada órgão.  

3.2 Simuladores Computacionais 

3.2.1 Modelo Computacional Trabecular 

O modelo trabecular similar ao de Hobbs et al (79) foi gerado no software 3D 

Slicer (80). O modelo consiste em três esferas concêntricas (Figura 1): cavidade medular 

(raio: 390 µm), camada endosteal (raio: 400 µm) e a superfície trabecular (raio: 500 µm). 

As densidades foram definidas como 0,98, 1,06 e 1,95 g/cm³ para a cavidade medular, a 

camada endosteal e a superfície trabecular, respectivamente. O tamanho do voxel de           

5 μm foi escolhido em função do alcance das partículas alfa (<100 μm).  
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Figura 3.2: Simulador Computacional de um modelo trabecular semelhante ao 

descrito por Hobbs et al (79) 

3.2.2 Modelos Computacionais Humanos 

Os modelos computacionais humanos foram obtidos a partir do software XCAT 

(61). Três modelos computacionais masculinos foram utilizados para avaliar e comparar 

as estimativas de dose absorvidas no tratamento com o 223RaCl2. O modelo feminino foi 

utilizado para obter os valores S que poderão ser utilizados em novas terapias com o 

223RaCl2, segundo alguns estudos (81) (55) (54). A resolução do voxel é 256 x 256 x 700 

e cada voxel tem tamanho 3,125 x 3,125 x 3,125 mm, sendo os modelos computacionais 

apresentados na figura 3.3. A tabela 3.1 mostra a abreviação utilizada neste trabalho para 

cada modelo computacional utilizado.  

Os modelos extraídos do software XCAT contêm mais de 1000 regiões. As 

diferentes regiões de órgãos extensivos, como o esqueleto, medula óssea e medula 

amarela e músculos, foram alocadas em uma única região para cada órgão para 

otimização do tempo computacional. 

Na tabela 3.2 são apresentadas as informações sobre a definição e a densidade do 

material constituinte de cada órgão, definidos no GATE, assim como a massa dos órgãos 

para cada modelo computacional quantificadas através do software 3D Slicer. A 

composição atômica dos materiais definidos no GATE é apresentada na tabela 3.3. 
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Tabela 3.1: Abreviação utilizada para cada modelo computacional 

Descrição do simulador computacional Abreviação utilizada 

XCAT male standard phantom Masculino 

XCAT female standard phantom Feminino 

XCAT phantom 145 Pat1 

XCAT phantom 184 Pat2 
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Figura 3.3: Modelos Computacionais XCAT utilizados no presente trabalho:  

a) Masculino; b) Pat1; c) Pat2; e d) Feminino. 
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Tabela 3.2: Massa e Densidade dos Órgãos para cada modelo computacional (62) 

ID Órgão Gate 

Materials 

Densidade 

no GATE 

Masculino PAT1 PAT2 Feminino 

Massa (g) Massa (g) Massa (g) Massa (g) 

1 Corpo Body 1,00 24886,01 25607,04 64475,09 27800,26 

2 Ossos (Superfície) MineralBone 1,92 10247,64 10601,60 10806,33 9006,50 

5 Mama direita Muscle 1,05 - - - 599,05 

8 Músculos Muscle 1,05 32539,81 23953,67 35329,83 20197,44 

10 Olhos e Lentes Eyes 1,05 22,11 22,21 21,92 0,00 

16 Veias Blood 1,06 1029,75 1042,11 1623,03 877,78 

17 Artérias Blood 1,06 627,89 711,96 712,80 519,45 

38 Cérebro Brain 1,05 1323,01 1326,15 1324,77 1194,32 

115 Medula óssea Medullary 

Cavity 

0,96 2944,48 3342,63 3241,52 2528,47 

117 Medula amarela Medullary 

Cavity 

0,96 570,26 544,83 503,73 447,80 

127 Glândulas salivares Lymph 1,03 114,13 98,32 113,82 98,79 

160 Músculos do 

pescoço 

Muscle 1,05 46,62 44,86 47,10 34,99 

161 Laringofaringe Gastrointestinal 1,04 16,79 16,60 16,50 12,30 

163 Tireoide Thyroid 1,04 28,56 26,25 29,04 25,68 

164 Paratireoide Thyroid 1,04 0,41 0,44 0,51 0,35 

170 Traqueia Thymus 1,03 42,37 49,82 41,65 41,87 

171 Brônquios Air Material 
 

38,74 92,48 64,38 32,46 

172 Pulmão direito Lung 0,26 353,52 836,03 682,22 332,01 

173 Pulmão esquerdo Lung 0,26 357,44 817,89 607,19 312,47 

180 Heart Heart 1,05 726,91 635,84 563,45 582,42 

191 Aorta Blood 1,06 320,47 414,39 539,55 249,62 

193 Conteúdo Esôfago Air Material 
 

0,38 0,45 0,49 0,37 

194 Esôfago Oesophagus 1,03 33,57 43,63 47,81 35,21 

195 Timo Thymus 1,03 35,96 31,94 45,61 29,70 

211 Estômago Stomach 1,04 188,18 202,33 181,96 168,97 

212 Conteúdo estômago Air Material 
 

2,32 1,80 2,01 2,05 

213 Intestino delgado Small_intestin

e 

1,04 1036,67 736,14 1353,80 816,21 
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214 Intestino grosso Large_intestin

e 

1,04 637,46 449,54 644,26 489,75 

215 Reto Intestine  26,85 27,77 21,36 26,91 

216 Fígado Liver 1,06 1860,73 1455,13 2824,21 1409,75 

217 Adrenais Adrenals 1,03 26,44 22,38 45,30 23,89 

218 Vesícula Biliar Thymus 1,03 75,94 35,68 59,28 65,54 

219 Pâncreas Pancreas 1,04 143,71 128,30 192,00 122,05 

220 Baço Spleen 1,06 188,11 117,27 412,57 166,53 

221 Ureter Thymus 1,03 8,42 10,56 10,40 10,31 

222 Rim direito Kidney 1,05 129,78 107,79 245,45 118,72 

223 Rim esquerdo Kidney 1,05 124,17 115,23 250,39 105,84 

226 Bexiga Urinary_blad

der 

1,04 199,28 101,09 130,25 220,01 

227 Uretra Pancreas 1,05 6,92 7,33 10,16 7,68 

228 Medula do rim 

direito 

Kidney 1,05 47,14 45,89 96,96 37,65 

229 Medula do rim 

esquerdo 

Kidney 1,05 53,10 53,74 107,67 46,27 

231 Útero Muscle 1,05 - - - 81,01 

232 Trompa de Falópio Muscle 1,05 - - - 5,90 

234 Ovário direito Lymph 1,03 - - - 7,79 

235 Ovário esquerdo Lymph 1,03 - - - 8,11 

236 Vagina Muscle 1,05 - - - 58,64 

238 Próstata Lymph 1,03 19,90 31,65 32,12 - 

239 Testículo Testis 1,04 45,64 45,35 64,94 - 

240 Pênis Muscle 1,05 85,94 82,38 120,00 - 

241 Epidídimo Muscle 1,05 10,45 10,32 13,49 - 

242 Duto ejaculatório Muscle 1,05 0,64 1,09 0,80 - 

243 Escroto Muscle 1,05 230,39 213,92 323,22 - 

244 Vesícula Seminal Testis 1,04 6,86 6,92 5,70 - 

245 Ducto Deferente Muscle 1,05 16,05 16,37 21,15 - 

246 Interior do pênis Muscle 1,05 50,05 50,02 70,98 - 

Total (kg) 81,53 74,34 128,08 68,97 

 

Altura (cm) 178,00 176,00 177,80 166,00 
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3.2.3 Modelagem das Metástases Ósseas 

O software 3D Slicer foi utilizado para modelar as metástases ósseas nos simuladores 

computacionais. A modelagem foi realizada baseada em pacientes reais descritos no estudo 

realizado por Pacilio et al (2015). Os três modelos computacionais masculinos foram adaptados 

para três grupos de pacientes: oligo metastático, com duas metástases, e com sete metástases ósseas. 

As três modelagens de metástases ósseas foram escolhidas em função das diferentes localizações e 

quantidade de metástases 

O primeiro grupo de simuladores computacionais de pacientes, figura 3.4, consiste em uma 

lesão metastática na ilíaca direita considerando os modelos masculino, Pat1 e Pat2. O segundo grupo 

de pacientes, figura 3.5, foi modelado com duas lesões metastáticas: uma lesão no úmero direito 

com diâmetro de 46,74 mm e outra lesão no úmero esquerdo com diâmetro de 50,15 mm, para os 

mesmos modelos.  

 

Figura 3.4: Modelagem com uma lesão metastática localizada na Ilíaca Direita  

(círculo azul) a) M-padrão; b) Pat1; c) Pat2. 

O terceiro grupo de pacientes (figura 3.6) foi modelado com 7 lesões metastáticas nos 

seguintes locais: uma lesão no trocânter direito com o diâmetro de 48,33 mm, no trocânter esquerdo 

com 49,83 mm e na ilíaca direita com 70,12 mm; na ilíaca esquerda com 76,86 mm, na vértebras 

L4, L5 e L6 com diâmetros de 50,78; 49,01 e 44,43 mm de diâmetro, respectivamente, baseado em 

um paciente real (11), aplicado aos três modelos estudados. 
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Figura 3.5: Modelagem com duas lesões metastáticas localizadas no úmero Direito e no 

úmero Esquerdo (em azul) nos simuladores a) Masculino; b) Pat1; e b) Pat2. 

 

Figura 3.6: Modelagem com sete lesões metastáticas (em azul) localizadas nos simuladores 

a) Masculino; b) Pat1; e b) Pat2. 
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3.4 Cálculo de Valores S  

Com os mapas volumétricos obtidos por simulação de Monte Carlo, o conjunto de valores S 

para cada simulador computacional foi obtido através da equação 3.1: 

 

Valor S (Gy s-1 Bq-1) = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆 (
Gy

s
Bq) =  

𝐸𝑑𝑒𝑝 (𝑚𝑒𝑉)

𝑁𝐻 ∙𝑀 (𝑔) 
 × 0,1602 ∙ 10−9   (3.1) 

 

Onde Edep é o valor total da energia depositada no órgão-alvo; NH é o número de histórias 

da simulação; M é a massa do órgão-alvo;  0,1602 ∙ 10−9 é o fator de conversão para Gy/s.Bq. 

O software MATLAB (versão R2019) foi utilizado para extrair a energia depositada em 

todos os órgãos-alvo. Os valores S para os simuladores masculinos foram calculados para 30 órgãos-

fontes e 47 regiões alvo e, para o simulador feminino, foram calculados para 30 órgãos-fontes e 42 

regiões alvo. Embora tenhamos três órgãos-fonte neste trabalho, os valores S para outros órgãos-

fonte são importantes para novas aplicações da terapia com o 223RaCl2. 

O novo HATM (modelo do trato alimentar humano) adotado pela ICRP (82) reconhece que 

as profundidades das células de risco são maiores que o alcance das partículas alfa e elétrons de 

baixa energia, sendo a dose absorvida no conteúdo é considerada igual a zero para esses tipos de 

partículas. Por esta razão, os valores S não foram calculados para os conteúdos do estômago, 

intestino grosso e intestino delgado. 

 Para investigar o impacto que a anatomia do paciente tem nas doses absorvidas, também 

foram calculados os valores S para dois modelos que apresentaram grandes variações anatômicas, 

Pat1 e Pat2, para os seguintes órgãos-fonte: esqueleto, intestino grosso e bexiga, pois estes são os 

órgãos-fonte considerados na terapia com o 223RaCl2. Sgouros et al (83) recomenda que a 

contribuição do sangue, devido à injeção intravenosa, não seja considerada nos casos em que o 

radiofármaco apresenta captação óssea.  

3.5 Atividade Acumulada do 223RaCl2 

Três estudos descritos na literatura avaliam a biodistribuição e estimam a dose absorvida na 

terapia com o 223RaCl2. Embora os métodos para o cálculo das atividades acumuladas não tenham 

sido descritos, utilizamos a biodistribuição descrita por Hollriegl et al (51), Carrasquillo et al (12), 

Chittenden et al (13) e Yoshida et al (50). Assim, determinamos a atividade acumulada através da 

equação 3.2 (39). A tabela 3.3 resume as atividades acumuladas nos órgãos-fontes para as 
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biodistribuições clínicas mencionadas. Para obter a atividade acumulada (Bq.s), a atividade 

administrada ao paciente deve ser multiplicada pelos coeficientes de atividade integrada no tempo. 

�̃� = 1.44 ∗ 𝑇𝑏1 ∗ 𝑓1 ∗ 𝐴0      (3.2) 

Onde Tb é a meia-vida biológica; f1 é a fração da atividade administrada captada no órgão-

fonte; e A0 é a atividade administrada total. 

Tabela 3.3: Coeficientes de atividade integrada no tempo para o 223RaCl2  

Coeficientes de atividade 

integrada no tempo (h) 

Hollrielg (51) Chittenden (13) Yoshida (50) 

Plasma 5,98E-01 3,80E-01 6,21E-01 

Esqueleto 2,49E+00 3,51E+00 1,50E+00 

Urina 1,18E+00 1,38E+00 1,38E+00 

Fezes 2,47E+02 1,54E+02 6,64E+01 

Intestino Grosso superior 5,60E+00 5,91E+01 - 

Intestino Grosso inferior 6,74E+00 2,63E+01 - 

Trato GI 3,54E+00 - 5,53E+00 

HATH - - 6,84E+01 

 

3.6 Estimativas de Dose Absorvida 

Os órgãos-fontes considerados foram o esqueleto, bexiga e intestino grosso. As estimativas 

de dose absorvida foram calculadas considerando as atividades acumuladas calculadas na tabela 3.3 

e os valores S obtidos por simulação por Monte Carlo utilizando a equação 3.3.   

𝐷ó𝑟𝑔ã𝑜−𝑎𝑙𝑣𝑜 =  Ã𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑙𝑒𝑡𝑜  × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆(ó𝑟𝑔ã𝑜−𝑎𝑙𝑣𝑜 ←𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑙𝑒𝑡𝑜) + Ã𝐵𝑒𝑥𝑖𝑔𝑎  ×

 𝑆𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆(ó𝑟𝑔ã𝑜−𝑎𝑙𝑣𝑜 ←𝑏𝑒𝑥𝑖𝑔𝑎) +  Ã𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜  × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆(ó𝑟𝑔ã𝑜−𝑎𝑙𝑣𝑜 ← 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜)  

 (3.3) 
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3.7 Dosimetria na medula óssea utilizando valor S escalonados por massa 

A dosimetria na medula óssea utilizando simuladores de referência foram selecionados como 

método de referência neste trabalho. Os valores S do simulador masculino de referência foram 

escalonados para as condições anatômicas específicas dos simuladores Pat1 e Pat2 utilizando a 

equação 2.3. 

A dose absorvida utilizando os valores S escalonados para a medula óssea e a dose absorvida 

utilizando os valores S obtidos por simulação de Monte Carlo foram comparados e a diferença 

relativa foi calculada pela equação 3.4: 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
(𝐷𝐴𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 − 𝐷𝐴𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜)

𝐷𝐴𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜
   (3.4) 

Onde: 

𝐷𝐴𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜  é a dose absorvida calculada utilizando os valores S escalonados por massa; 

𝐷𝐴𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜 é a dose absorvida calculada utilizando os valores S obtidos por simulação 

Monte Carlo. 

 

3.8 Avaliação das metástases ósseas e contribuição na dose absorvida  

Os tumores podem ter tamanhos variados e estarem localizados em qualquer parte do corpo. 

A energia emitida na esfera (tumor) pode ser recebida por outros órgãos e, geralmente, não é 

estimada no caso do cálculo de dose absorvida. Alem disso, as lesões metastáticas podem variar em 

forma e tamanho. Com o objetivo de estimar a contribuição na dose absorvida em órgãos de 

interesse (esqueleto e medula óssea vermelha), a fração de energia depositada devido à captação do 

radiofármaco em metástases ósseas foi investigada. Foram utilizados os simuladores 

computacionais humanos modificados com metástases ósseas conforme descrito na seção 3.2.3. 

Segundo o documento da EANM (20), na dosimetria do tumor, dados devem ser fornecidos 

sobre como a dose absorvida para um tumor específico ou lesão em um paciente foi calculado. Em 

alguns softwares, a dose auto-absorção (self-absorbed) de um tumor é estimada a partir de esferas. 

Um exemplo desta aplicação é o uso do modelo de esferas do OLINDA/EXM (14) que fornece 

apenas a dose self-absorbed para tumores esféricos, e não fornece dados sobre a dose absorção 

cruzada (cross-absorbed ) do tumor para outros órgãos.  
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3.9 Influência da Densidade Mineral Óssea no Valor S da medula Óssea 

A densidade mineral óssea pode variar de um paciente para outro por diversos motivos e, 

geralmente, os pacientes que recebem tratamento com 223RaCl2 foram tratados anteriormente com 

terapia androgênica, que afeta diretamente sua DMO (densidade mineral óssea). Com o objetivo de 

avaliar a influência de variações na densidade mineral óssea, especialmente no valor S (medula 

óssea ← esqueleto), foram realizadas dez simulações com diferentes DMO (tabela 3.4) para os 

simuladores computacionais masculino e feminino. 

Tabela 3.4: Composição molecular das densidades 

Densidade 

g/cm³ 

H C N O Na Mg P S Cl K Ca Fe 

0,385 0,103 0,107 0,032 0,746 0,002 - 0,002 0,003 0,003 0,002 - - 

0,980 0,115 0,637 0,007 0,238 0,001 - - 0,001 0,001 - - - 

1,052 0,102 0,410 0,027 0,433 0,001 - 0,007 0,002 0,002 0,001 0,014 0,001 

1,117 0,096 0,473 0,017 0,341 0,002 - 0,022 0,002 0,001 - 0,046 - 

1,135 0,092 0,351 0,029 0,458 0,001 - 0,021 0,002 0,002 0,001 0,043 - 

1,191 0,087 0,361 0,025 0,424 0,002 0,001 0,031 0,003 0,001 0,001 0,064 - 

1,245 0,081 0,317 0,028 0,451 0,002 0,001 0,037 0,003 0,001 0,001 0,078 - 

1,420 0,063 0,261 0,039 0,436 0,001 0,001 0,061 0,003 0,001 0,001 0,133 - 

1,920 0,034 0,155 0,042 0,435 0,001 0,002 0,103 0,003 - - 0,225 - 

2,75 0,022 0,095 0,029 0,421 - 0,007 0,137 - - - 0,289 - 

 

Os valores S para o órgão-fonte esqueleto, correspondentes à cada valor de densidade mineral 

óssea, foram computados para a auto-absorção (esqueleto) e para absorção cruzada nos seguintes 

órgãos: músculo, medula óssea vermelha e medula óssea amarela. A partir da observação dos dados 

obtidos, foi necessário obter curvas de ajustes não-lineares para expressar a variação do valor S em 

função da densidade mineral óssea.  
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3.10 Aprovação por Comitê de Ética 

Esta pesquisa não foi realizada com uso de animais ou em seres humanos. Os dados de 

biodistribuição foram obtidos através da literatura e foram utilizados modelos computacionais para 

a dosimetria por simulação Monte Carlo, inserindo nos mesmos as neoplasias analisadas. Desta 

forma, a aprovação da pesquisa por um comitê de ética não foi necessária.  

 

  



 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Avaliação do módulo RDM na simulação com o código GATE 

Inicialmente, o módulo RDM foi avaliado na simulação de Monte Carlo com o código 

GATE. A tabela 4.1 lista a produção de partículas secundárias pelo decaimento de rádio-223: quatro 

partículas alfa, cinco partículas beta e oito emissões gama.  

Tabela 4.1: Produção de partículas secundárias por decaimento do Rádio-223. 

Partícula Produção por emissão de partícula primária 

e- 3,560 

Gamma Decay 0,753 

Alfa 4,000 

 

Os espectros de energia para partículas alfa, beta e emissões gama do rádio-223 foram 

obtidos com o actor “EnergySpectrumActor” e são apresentados nos histogramas apresentados nas 

figuras 4.1 a 4.3, respectivamente. O número de histórias utilizados para a simulação do espectro 

foi de 5,0 . 103. 
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Figura 4.1: Espectros de energia para partículas alfa para o rádio-223. 

 

 

Figura 4.2: Espectros de energia para partículas beta para o rádio-223. 
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Figura 4.3: Espectros de energia para radiação gama, para o rádio-223 

4.2 Validação da Simulação de Monte Carlo 

O procedimento de validação da simulação por Monte Carlo pelo código GATE foi realizado 

por meio do cálculo de frações de energia absorvida (AF – absorbed fraction) e comparado com os 

valores descritos por Hobbs et al (79). A tabela 4.2 mostra as AF obtidas para o modelo trabecular 

com o rádio-223 para duas regiões-fonte: camada endosteal e a medula óssea. Na primeira região-

fonte, camada endosteal, as AF obtidas neste trabalho em comparação com Hobbs et al apresentam 

diferenças relativas de 0,02 e -0,03 para a medula óssea e o endósteo, respectivamente. Na segunda 

região-fonte, medula óssea, as diferenças relativas de -0,04 e 0,06 para a medula óssea e o endósteo, 

respectivamente foram encontradas.  
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Figura 4.4: Mapa de energia depositada 

Tabela 4.2: Comparação dos resultados obtidos neste estudo e na literatura  (79). 

Órgão Endósteo AF 

(GATE) 

Hobbs 

(21) 

Diferença 

Relativa 

Medula 

Óssea 

AF(GATE) Hobbs 

(21) 

Diferença 

relativa 

Medula 

Óssea 

5,43E+07 0,36 0,350 0,03 1,52E+08 0,93 0,90 0,03 

Endósteo 3,70E+07 0,24 0,230 0,04 4,60E+06 0,03 0,03 0,06 

 

 A validação do módulo RDM fornece suporte para o uso em estudos com outros 

radionuclídeos que apresentam decaimento complexo, por exemplo para o uso de actínio-225. 

4.3  Valores S para o rádio-223 para os simuladores computacionais masculino e feminino 

Um conjunto abrangente de valores S foi calculado para o modelo masculino (Anexo I) - 30 

regiões-fonte e 47 regiões-alvo, e para o modelo feminino (Anexo II) - 30 regiões de origem e 42 

regiões de destino para o Rádio-223 e sua cadeia de decaimento: radônio-219, polônio-215, 

chumbo-211, bismuto-211, polônio-211 e tálio-207. De particular importância são aquelas regiões 

de origem que podem reter o rádio-223 (por exemplo, esqueleto, sangue, intestino delgado e grosso, 
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bexiga e medula óssea) e os tecidos-alvo que são classificados como radiossensíveis pela publicação 

ICRP 103 (84), em que na terapia com 223RaCl2 seria a medula óssea.  

Para o simulador masculino-referência, considerando o esqueleto como órgão-fonte, os 

maiores valores S encontrados foram para o esqueleto (4,35E-01 pGy Bq-1 s-1), medula óssea 

vermelha (3,67E-03 pGy Bq-1 s-1) e medula óssea amarela (2.983E-03 pGy Bq-1 s-1), pois a medula 

óssea está distribuída ao longo de todo o esqueleto. Como o esqueleto está presente ao longo do 

corpo humano, os valores S para os outros órgãos ficaram na mesma ordem de magnitude (10-4). 

Em contraste, quando o órgão-fonte está localizado em uma região limitada do corpo, os valores S 

obtidos para os órgãos-alvo podem variar largamente em várias ordens de magnitude. Considerando 

o intestino grosso como órgão-fonte, o valor S para auto-absorção é o maior valor                    

(6,87E+00 pGy Bq-1 s-1) e a ordem de magnitude dos valores S para absorção-cruzada varia de 10-3 

a 10-6. Os cinco maiores valores S para absorção cruzada encontrados foram para os órgãos-alvo: 

vesícula biliar (7,86E-03 pGy Bq-1 s-1), ureter (3,76E-03 pGy Bq-1 s-1), reto (2,95 pGy Bq-1 s-1), 

pâncreas (2,51E-03 pGy Bq-1 s-1) e intestino delgado (2,32E-03 pGy Bq-1 s-1). 

Considerando o esqueleto como órgão-fonte para o modelo feminino, os maiores valores S 

encontrados foram os mesmos órgãos do modelo masculino: esqueleto (4,94E-01 pGy Bq-1 s-1), 

medula óssea vermelha (4,30E-03 pGy Bq-1 s-1) e medula amarela (3,62 E-03 pGy Bq-1 s-1). No 

entanto, para o intestino grosso como órgão-fonte, os cinco maiores valores S de absorção cruzada 

foram encontrados para os órgãos-alvo: vesícula biliar (8,15E-03 pGy Bq-1 s-1),  

reto (4,75 pGy Bq-1 s-1), pâncreas (3,99E-03 pGy Bq-1 s-1), intestino delgado  

(3,31E-03 pGy Bq-1 s-1) e estômago (2,22E-03 pGy Bq-1 s-1).  

 As incertezas obtidas através da simulação com o código GATE ficaram menores que 2% 

para os órgãos-fonte em todas as simulações realizadas neste trabalho. 

 

4.4 Comparação de Valores S para três modelos computacionais masculinos 

Foram determinados os valores S para quatro regiões de origem selecionados onde o      

Cloreto de Rádio é retido, ou seja, esqueleto, medula óssea, intestino grosso e bexiga.  A figura 4.5 

mostra os valores S de auto absorção (self-absorption) para o rádio-223 para os três simuladores 

computacionais: masculino, Pat1 e Pat2. Os valores S das três regiões de origem: esqueleto, bexiga 

e intestino grosso estão apresentados nas figuras 4.6, 4.7 e 4.8, respectivamente. Diferenças 

consideráveis foram encontradas devido às diferenças nas massas dos órgãos e nas distâncias entre 
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os órgãos/tecidos dos distintos simuladores. Como esperado, a medula óssea vermelha apresenta os 

maiores valores S para absorção cruzada em todos os três simuladores, considerando o esqueleto 

como órgão-fonte: 3,67E-03 pGy Bq-1 s-1. 3,27 E-03 pGy Bq-1 s-1 e 3,39E-03 pGy Bq-1 para 

Masculino, Pat1, Pat2, respectivamente (Figura 4.6). Músculo, cérebro, glândulas salivares e 

pulmões apresentaram valores S maior do que os obtidos para a tireoide, coração, bexiga e outros 

tecidos moles.  

 

Figura 4.5: Valores S (μGy Bq-1 s-1) para simuladores computacionais para auto-absorção 
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Figura 4.6: Valores S (μGy Bq-1 s-1) para simuladores computacionais para órgão-fonte: esqueleto 

 

A figura 4.7 apresenta os maiores valores S de absorção-cruzada encontrados considerando 

a bexiga como órgão-fonte: 2,10E- 02 pGy Bq-1s-1, 3,30E-02 pGyBq-1s-1, 1,62E-02 pGyBq-1s-1, para 

os simuladores Masculinos, Pat1 e Pat2, respectivamente. 
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Figura 4.7: Valores S (μGy Bq-1 s-1) para simuladores computacionais para órgão-fonte: bexiga 

                   

 No caso do intestino grosso como órgão-fonte (Figura 4.8), os maiores valores S de 

absorção-cruzada foram encontrados para a vesícula biliar, tanto para o simulador Masculino 

(6,94E-03 pGyBq-1s-1), quanto para os simuladores Pat1 (6,94E-03 pGyBq-1s-1) e Pat2 (1,67E-03 

pGy Bq-1 s-1). No caso do Pat2, alguns órgãos como parede do intestino delgado, vesícula biliar, 

pâncreas e baço apresentam valores S menores do que os obtidos para simuladores masculino e 

Pat1. 
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Figura 4.8: Valores S (μGy Bq-1 s-1) para simuladores computacionais em escala logarítmica para 

órgão-fonte: intestino grosso 

4.5 Estimativa de Dose Absorvida  

Considerando os dados da biodistribuição apresentados na tabela 3.3, e os valores S obtidos 

com a simulação por Monte Carlo, a tabela 4.3 mostra as estimativas de doses absorvidas para os 

três modelos (Masculino, Pat1, Pat2) considerando as três biodistribuições na terapia 223RaCl2 

encontradas na literatura. Os resultados obtidos fornecem um conjunto de dados abrangente para 

dosimetria interna, sendo a contribuição dos nuclídeos filhos considerados devido aos valores S 

incluírem essa contribuição em toda a cadeia de decaimento. No tratamento com 223RaCl2 o 

radiofármaco é predominantemente retido nos ossos e a principal via de excreção é pelas fezes. No 

entanto, outros órgãos e tecidos são expostos a partir de partículas beta e emissões gama do 

decaimento do rádio-223.  

A dose absorvida em alguns órgãos para o simulador Pat2 foi aproximadamente 1,5 vezes 

maior que para o Pat1, como cérebro, esôfago, parede do estômago, glândulas salivares e tireoide. 
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Esta diferença na dose absorvida está principalmente relacionada com a atividade administrada, pois 

o simulador Pat2 recebe uma atividade administrada maior que o Pat1 devido à sua massa corporal.  

A dose absorvida na medula óssea vermelha apresenta maior valor quando se considera a 

biodistribuição descrita por Chittenden et al (13), com valores de 0,318, 0,282, 0,402 mGy para os 

simuladores Masculino, Pat1 e Pat2, respectivamente. Para a biodistribuição descrita por Yoshida 

et al (10), as doses absorvidas na medula óssea obtidas foram de 0,202, 0,180 e 0,240 mGy para os 

simuladores Masculino, Pat1 e Pat2, respectivamente.  Como mencionado anteriormente, a medula 

óssea vermelha é o órgão de risco na terapia com 223RaCl2 e, comparando as doses absorvidas para 

as diferentes biodistribuições, observou-se que a dose absorvida pela medula vermelha se encontra 

abaixo do valor limitante para efeitos determinísticos de 2 Gy para os três modelos. No entanto, o 

modelo Pat 2 recebeu uma dose 1,42 vezes maior que a recebida pelo Pat1. Isto pode ser relacionado 

a pequenas diferenças na massa da medula óssea vermelha entre esses dois simuladores, embora o 

peso corporal seja significantemente maior no modelo Pat2. Isso sugere que a prescrição da 

atividade com base no peso corporal não é um bom parâmetro para ajuste da dose terapêutica. 

 A idade deveria ser um fator a ser levado em consideração, pois a atividade óssea reduz 

significativamente com a idade. Os modelos Pat1 e Pat2 possuem 54 e 50 anos respectivamente e, 

muito provavelmente, isto pode estar relacionado com a semelhança dos valores da massa da medula 

óssea. 

.  
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Tabela 4.3: Estimativas de Dose Absorvida em órgãos de interesse para três biodistribuições distintas 

Órgão 
Densidade 

(g/cm³) 

Chittenden (mGy) Yoshida (mGy) Hollrielg (mGy) 

Masculino Pat1 Pat2 Masculino Pat1 Pat2 Masculino Pat1 Pat2 

Adrenais 1,03 0,475 0,442 0,535 0,368 0,343 0,423 0,206 0,070 0,092 

Coração 1,05 0,220 0,262 0,303 0,170 0,204 0,240 0,040 0,041 0,056 

Esqueleto 1,92 17,286 15,232 25,700 7,430 6,546 11,025 17,501 15,428 26,059 

MO 

Vermelha 
0,96 0,318 0,282 0,402 0,202 0,180 0,240 0,179 0,151 0,254 

Cérebro 1,05 0,036 0,033 0,056 0,018 0,012 0,021 0,036 0,029 0,049 

Olhos e 

Lentes 
1,05 0,027 0,024 0,039 0,013 0,011 0,018 0,025 0,022 0,037 

Esôfago 1,03 0,184 0,143 0,247 0,130 0,110 0,183 0,058 0,029 0,063 

Estômago, 

parede 
1,04 1,076 0,867 3,642 0,847 0,683 2,874 0,161 0,131 0,535 

Intestino 

Delgado 
1,04 2,264 1,897 1,339 1,785 1,497 1,057 0,336 0,282 0,204 

Intestino 

Grosso 
1,04 6687,890 8643,942 10393,580 5279,919 6824,165 8205,459 966,665 1249,361 1502,255 

Vesícula 

biliar 
1,03 6761,872 3,549 1,944 5335,960 2,801 1,536 0,986 0,515 0,289 

Rins 1,05 4,390 3,259 3,720 3,457 2,568 2,931 0,664 0,495 0,578 

Fígado 1,06 0,821 0,466 0,402 0,646 0,368 0,310 0,220 0,074 0,063 

Pâncreas 1,04 2,453 3,136 2,564 1,933 2,474 2,022 0,363 0,458 0,380 

Baço 1,06 1,013 0,593 0,726 0,798 0,466 0,571 0,152 0,090 0,113 

Pulmões 0,26 0,300 0,303 0,599 0,211 0,225 0,437 0,108 0,074 0,148 

G. 

Salivares 
1,04 0,040 0,041 0,063 0,018 0,020 0,028 0,036 0,037 0,056 
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Músculo 1,05 0,269 0,315 0,366 0,206 0,241 0,282 0,058 0,065 0,077 

Próstata 1,05 0,695 0,830 0,944 0,614 0,752 0,824 0,462 0,630 0,571 

Testículos 1,04 0,462 0,065 0,092 0,045 0,053 0,070 0,018 0,020 0,021 

Bexiga 1,04 349,591 625,224 836,474 349,205 625,102 836,263 427,747 767,922 1027,091 

Timo 1,03 0,090 0,074 0,092 0,063 0,053 0,063 0,049 0,016 0,021 

Tireóide 1,04 0,031 0,033 0,049 0,022 0,020 0,035 0,013 0,012 0,021 
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 4.6 Doses absorvidas e aplicações de correção de massa 

 A tabela 4.4 apresenta uma comparação entre a dose absorvida na medula 

vermelha para os simuladores Pat1 e Pat2 usando os valores S obtidos por simulação de 

MC e os valores S escalonados do simulador Masculino (padrão) usando a equação 2.3. 

A maior diferença relativa (0,15) foi obtida para o simulador Pat2, considerando a 

biodistribuição descrita por Yoshida et al (10).  

Tabela 4.4: Comparação da Dose Absorvida na medula óssea obtida por dois métodos 

diferentes 

 

 

 

4.7 Análise Dosimétrica de Modelos com metástases ósseas 

O software OLINDA (14) calcula a dose absorvida no tumor ou metástases 

considerando esferas de diferentes tamanhos. Entretanto, o software não oferece a 

possibilidade de o usuário localizar as esferas (tumores) no corpo, definir sua densidade 

e, principalmente, não mostra a contribuição na dose absorvida em outros órgãos de 

interesse.  

A simulação por método de Monte Carlo para modelos computacionais contendo 

as lesões/metástases ósseas tem como objetivo verificar a contribuição da dose absorvida 

em outros órgãos pela captação do radiofármaco no tumor para diferentes pacientes. As 

simulações foram separadas em três grupos de pacientes: um grupo com apenas uma lesão 

na ilíaca, um grupo com 2 lesões no úmero e o terceiro grupo com sete lesões em 

diferentes locais. Estas situações clínicas foram escolhidas em função das diferentes 

localizações e da quantidade de metástases relatadas na literatura (11).  

 

Dose absorvida na 

medula óssea (mGy) 

Chittenden (13) Yoshida (10) Hollrielg (51) 

Pat 1 Pat 2 Pat 1 Pat 2 Pat 1 Pat 2 

Valor S MC 0,282 0,402 0,180 0,240 0,151 0,254 

Valor S escalonado 0,248 0,441 0,155 0,275 0,151 0,254 

Diferença Relativa -0,12 0,10 -0,14 0,15 -0,09 -0,03 
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4.7.1 Uma Lesão na Ilíaca: 

O primeiro grupo para a simulação de tumores foi com a modelagem de uma lesão 

na ilíaca para os três modelos computacionais humanos, considerando as lesões 

metastáticas de mesmo tamanho e mesma localização. A figura 4.9 ilustra os mapas de 

energia depositada simulada com o método de Monte Carlo para os três casos. 

 

Figura 4.9: Mapa de deposição de energia (MeV) para os modelos testados com uma 

metástase localizada na ilíaca (seta verde): a) Masculino; b) Pat1; c) Pat2. 

Na tabela 4.5 estão descritas as frações absorvidas da energia emitida pela fonte, 

neste caso com  o tumor localizado na ilíaca. Apesar do 223RaCl2 ser um emissor alfa, na 

sua cadeia de decaimento há emissão de raios gama que podem contribuir para a dose 

absorvida em órgãos não adjacentes à fonte. Os órgãos que receberam maior deposição 

de energia foram o osso, músculos, a medula óssea vermelha, o intestino e as glândulas 

adrenais. 

4.7.2 Modelagem com dois lesões no úmero 

O segundo grupo consiste em pacientes com modelagem de lesões metastáticas 

no úmero direito e esquerdo. A figura 4.10 apresenta os mapas de distribuição de energia 

obtidos nas simulações realizadas; na tabela 4.6 estão descritas as frações absorvidas da 

energia emitida pela fonte no úmero esquerdo e úmero direito. De modo geral, as frações 

de energia absorvida são maiores que 99% nos tumores, para todos os modelos. 
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Tabela 4.5: Fração absorvida da energia emitida pela fonte (tumor) (%) para uma lesão 

na Ilíaca. 

Órgão ID Masculino Pat1 Pat2 

Corpo inteiro 1 0,18 0,11 0,22 

Osso 2 0,11 0,12 0,11 

Músculos 8 0,26 0,25 0,31 

Tumor 25 99,35 99,37 99,21 

Medula óssea 115 0,06 0,11 0,09 

Intestino delgado 213 0,01 0,01 0,01 

Intestino grosso 214 0,01 0,01 0,01 

Adrenais 217 0,01 0,00 0,01 

 

 

Figura 4.10: Mapa de distribuição de energia (MeV) para os modelos testados com duas 

lesões metastáticas: a) Masculino; b) Pat1; c) Pat2. 
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Tabela 4.6: Fração absorvida da energia emitida pela fonte (tumor) (%) para duas lesões 

metastáticas 

Órgão ID Masculino Pat1 Pat2 

Corpo inteiro 1 0,08 0,08 0,11 

Osso 2 0,11 0,13 0,13 

Músculos 8 0,19 0,19 0,19 

Tumor 25 99,49 99,53 99,50 

Medula óssea vermelha 115 0,09 0,04 0,05 

Medula óssea amarela 117 0,02 0,01 0,01 

 

4.7.3 Modelagem com 7 lesões 

O terceiro grupo de pacientes foi modelado com 7 lesões metastáticas: 3 lesões 

nas vertebras, 2 lesões na ilíaca e 2 lesões no trocânter. As metástases foram posicionadas 

no mesmo local em todos os pacientes simulados.  

A figura 4.11 apresenta os mapas de distribuição de energia obtidos pelas 

simulações realizadas (somatório de todas as contribuições, alfa, beta e gama); na tabela 

4.13 estão descritas as frações absorvidas da energia emitida pela fonte que está localizada 

nas metástases ósseas. De modo geral, as frações de energia absorvida são maiores que 

98% nos tumores, para todos os modelos. 
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Figura 4.11: Mapas de distribuição de energia (MeV) para modelos com sete lesões 

metastáticas: a) masculino-referência; b) e c) PAT1; d) PAT2. 

 

Tabela 4.7: Fração absorvida da energia emitida pela fonte (tumor) (%) para sete lesões 

metastáticas 

Órgão ID Masculino Pat1 Pat2 

Corpo inteiro 1 0,13 0,17 0,14 

Osso 2 0,47 0,51 0,45 

Músculos 8 0,36 0,31 0,37 

Tumor 25 98,87 98,79 98,85 

Medula óssea 115 0,13 0,18 0,16 

Intestino delgado 213 0,01 0,01 0,01 

Intestino grosso 214 0,01 - - 
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As tabelas 4.5, 4.6 e 4.7 mostram que existe uma contribuição na dose absorvida 

da radiação emitida na captação tumoral em outros órgãos de interesse, especialmente a 

medula óssea. Essa influência é pequena (<1%), entretanto, é um parâmetro importante 

no cálculo do limite de dose tolerável na medula óssea e mostra que a localização tumoral 

pode contribuir no cálculo da dose absorvida em órgãos-lavo específicos, como no caso 

de um paciente com 7 lesões que teve uma contribuição maior na dose no intestino 

delgado, em que outras situações clínicas (1 lesão na ilíaca e 2 lesões no úmero) não 

apresentaram. 

4.8 Influência no valor S em função da Densidade Mineral Óssea  

Devido aos efeitos colaterais, a dosimetria da medula óssea é recomendada nos 

pacientes tratados com 223RaCl2. No entanto, para que a dosimetria da medula óssea se 

torne preditiva para hematoxicidade, todos os parâmetros relevantes específicos do 

paciente devem ser considerados. Neste trabalho, estudamos a influência da densidade 

mineral óssea na dosimetria, especialmente para a medula óssea. 

Os valores S para a esqueleto, medula óssea vermelha, medula óssea amarela e 

músculo foram calculados em função da variação da densidade mineral óssea, entre 0,385 

e 2,750 g/cm³, e são apresentados nas tabelas 4.8 e 4.9 para os simuladores masculinos e 

femininos, respectivamente. Os dados mostram que foi possível realizar ajustes de 

funções não-lineares para descrever a variação no valor S (tabela 4.10 através das 

equações exponenciais 4.1 e 4.2: 

𝑦 = 𝑎𝑒𝑏𝑥     [eq 4.1] 

𝑦 = 𝑎𝑥𝑏       [eq 4.2] 

 As figuras 4.12 a 4.15 mostram os dados obtidos por simulação e as curvas de 

ajuste para o simulador masculino nos seguintes órgãos: esqueleto, músculo, medula 

óssea vermelha e medula óssea amarela, respectivamente. As figuras 4.16 a 4.19 mostram 

os dados obtidos por simulação e as curvas de ajuste para o simulador feminino nos 

seguintes órgãos: esqueleto, músculo, medula óssea vermelha e medula óssea amarela, 

respectivamente.  

As tabelas 4.8 e 4.9 apresentam a diferença percentual entre o valor S obtido para 

cada DMO e o valor tabelado para a densidade mineral óssea de 1,92 g/cm³. A variação 

percentual na medula óssea vermelha pode chegar a 260,55 % para o simulador masculino 



4. Resultados e Discussão 

74 

 

e a 259,53% para o simulador feminino. Estes resultados mostram que a densidade 

mineral óssea influencia diretamente na dosimetria, especialmente a dose absorvida na 

medula óssea vermelha, que é o órgão de risco na terapia com o 223RaCl2.  
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Tabela 4.8: Valores S para o simulador Masculino em função da densidade mineral 

óssea e a variação percentual em relação ao Valor S com a densidade mineral óssea de 

referência de 1,92 g/cm³. 

 

 Esqueleto Músculo 
Medula Óssea 

Vermelha 

Medula Óssea 

Amarela 

0,385 
4,2592E-01 

-2,00% 

1,3773E-03 

203,64% 

1,3267E-02 

260,55% 

1,1425E-02 

287,11% 

0,980 
4,3256E-01 

-0,47% 

6,6798E-04 

47,26% 

5,8449E-03 

58,82% 

4,8055E-03 

62,82% 

1,052 
4,3276E-01 

-0,43% 

6,4415E-04 

42,01% 

5,6159E-03 

52,60% 

4,6201E-03 

56,54% 

1,117 
4,3301E-01 

-0,37% 

6,1914E-04 

36,50% 

5,3551E-03 

45,51% 

4,4049E-03 

49,25% 

1,135 
4,3303E-01 

-0,37% 

6,1520E-04 

35,63% 

5,3289E-03 

44,80% 

4,3425E-03 

47,13% 

1,191 
4,3322E-01 

0,32% 

5,9581E-04 

31,35% 

5,1357E-03 

39,55% 

4,2164E-03 

42,86% 

1,245 
4,3334E-01 

-0,29% 

5,5061E-04 

21,39% 

5,0013E-03 

35,90% 

4,1237E-03 

39,72% 

1,420 
4,3377E-01 

-0,20% 

5,4062E-04 

19,18% 

4,5621E-03 

23,96% 

3,7326E-03 

26,47% 

1,920 

(Padronizado) 
4,3462E-01 4,5360E-04 3,6802E-03 2,9514E-03 

2,750 
4,3559E-01 

0,22% 

3,6008E-04 

-20,62% 

2,7368E-03 

-25,63% 

2,21997E-03 

-25,47% 

 

 

Órgão 

Densidade 
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Tabela 4.9 – Valores S para o simulador Feminino em função da densidade mineral 

óssea e a variação percentual em relação ao Valor S com a densidade mineral óssea de 

referência de 1,92 g/cm³. 

 
 

Esqueleto Músculo Medula Óssea  

Vermelha 

Medula Óssea  

Amarela 

0,385 4,8438E-01 

-2,03% 

2,1988E-03 

214,63% 

1,5511E-02 

259,53% 

1,3852E-02 

286,39% 

0,980 4,9205E-01 

-0,48% 

1,0395E-03 

48,89% 

6,8351E-03 

58,43% 

5,8893E-03 

64,28% 

1,052 4,9230E-01 

-0,43% 

1,0037E-03 

43,76% 

6,5804E-03 

52,52% 

5,6399E-03 

57,32% 

1,117 4,9257E-01 

-0,38% 

9,6346E-04 

38,00% 

6,2774E-03 

45,50% 

5,3659E-03 

49,68% 

1,135 4,9258E-01 

-0,37% 

9,5783E-04 

37,19% 

6,2577E-03 

45,04% 

5,3297E-03 

48,67% 

1,191 4,9281E-01 

-0,33% 

9,3031E-04 

33,25% 

6,0256E-03 

39,67% 

5,1223E-03 

42,88% 

1,245 4,9297E-01 

-0,29% 

9,0556E-04 

29,71% 

5,8335E-03 

35,21% 

4,9276E-03 

37,45% 

1,420 4,9343E-01 

-0,20% 

8,3870E-04 

20,13% 

5,3668E-03 

24,40% 

4,5949E-03 

28,17% 

1,920 

(Padronizado) 
4,9443E-01 6,9816E-04 4,3143E-03 3,5850E-03 

2,750 
4,9555E-01 

0,23% 

5,4630E-04 

-21,75% 

3,2046E-03 

-25,72% 

2,7133E-03 

-24,31% 

 

 

Órgão 

Densidade 
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Tabela 4.10: Curvas de ajustes não-lineares 

Órgão Masculino Feminino 

Esqueleto 𝑦 = 𝑎𝑙𝑛(𝑥 + 𝑏) + 𝐶 

 

a = 0,2276E-02 

b= -0,3508E+00 

c= 0,4336E+00 

σa = 0,1704E-04 

σb = 0,9541E-03 

σc= 0,6760E-05 

𝑦 = 𝑎𝑙𝑛(𝑥 + 𝑏) + 𝐶 

 

a = 0,26244970E-02 

b= -0.3510E+00 

c= 0.4933E+00 

σa =0,1708E-04 

σb =0,8254E-03 

σc= 0,6775E-05 

Músculo 𝑦 = 𝑎𝑥𝑏 

 

a = 0,6801E-03 

b=-0,7287E+00 

σa =0,7650E-05 

σb =0,17639E-01 

𝑦 = 𝑎𝑥𝑏 

 

a = 0,1066E-02 

b=-0,7485E+00 

σa =0,1063E-04 

σb =0,1548E-01 

Medula Óssea 

Vermelha 

𝑦 = 𝑎𝑥𝑏 

 

a = 0,5970E-02 

b=-0,8328E+00 

σa =0,4940E-04 

σb =0,1234E-01 

𝑦 = 𝑎𝑥𝑏 

 

a = 0,6989E-02 

b=-0,8283E+00 

σa =0,5618E-04 

σb =0,1201E-01 

Medula Óssea 

Amarela 

𝑦 = 𝑎𝑥𝑏 

 

a =0,4925E-02 

b=-0,8729E+00 

σa = 0,4400E-04 

σb =0,1310E-01 

𝑦 = 𝑎𝑥𝑏 

 

a =0,6007E-0 

b=-0,8725E+00 

σa =0,5413E-04 

σb =0,1319E-01 
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Figura 4.12: Valores S e curva de ajuste para o esqueleto no simulador masculino. 

 

Figura 4.13: Valores S e curva de ajuste para o músculo no simulador masculino. 
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Figura 4.14: Valores S e curva de ajuste para a medula óssea vermelha no simulador 

masculino. 

 

Figura 4.15: Valores S e curva de ajuste para a medula óssea amarela no simulador 

masculino. 
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Figura 4.16: Valores S e curva de ajuste para a esqueleto no simulador feminino. 

 

Figura 4.17: Valores S e curva de ajuste para o músculo no simulador feminino. 
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Figura 4.18: Valores S e curva de ajuste para a medula óssea vermelha no simulador 

feminino. 

 

Figura 4.19: Valores S e curva de ajuste para a medula óssea amarela no simulador 

feminino. 
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4.9 Quantificação de Incertezas no cálculo de dose absorvida considerando variações 

da densidade mineral óssea 

Neste trabalho a densidade mineral óssea foi estudada como um fator que afeta a 

determinação do valor S na terapia com o 223RaCl2. Na seção 4.8, foi estudado o impacto 

da variação na obtenção dos valores S para o esqueleto, músculo, medula óssea vermelha 

e medula óssea amarela.   Esta seção tem por objetivo determinar as incertezas associadas 

ao ajuste de funções não-lineares para a obtenção do valor S em função da densidade 

mineral óssea do paciente.  

Aplicando a Lei de propagação de incertezas nas funções obtidas por ajustes não-

lineares na seção 4.9, as incertezas para ao ajuste não-linear dado por uma equação 

exponencial do tipo 𝑦 (𝑥) = 𝑎𝑙𝑛(𝑥 + 𝑏) + 𝑐, no caso do esqueleto, é dada pela equação 

4.13: 

𝜎𝑦 =  𝑎 
𝜎𝑥

𝑥
      [eq 4.3] 

A incerteza padrão para o valor S no esqueleto devido à variações de densidade o 

modelo é representado pelas equações 4.4 e 4.5 para os simuladores masculino e 

feminino, respectivamente.  

𝜎𝑦 =  0.002276 
𝜎𝑥

𝑥
      [eq 4.4] 

𝜎𝑦 =  0.002624 
𝜎𝑥

𝑥
     [eq 4.5] 

A incerteza 𝜎𝑥  é devido a obtenção da densidade mineral óssea.  

Para o ajuste não-linear dado por uma equação do tipo 𝑦 = 𝑎𝑥𝑏, no caso do 

músculo, medula óssea vermelha e medula óssea amarela, este pode ser obtido pela 

equação 4.6: 

𝜎𝑦 =  |𝑏| 
𝑦(𝑥)

𝑥
 𝜎𝑥     [eq 4.6] 

 

As equações 4.7 e 4.8 fornecem a incerteza para o músculo como órgão-de- 

interesse para os modelos masculino e feminino, respectivamente. 
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𝜎𝑦 =  |0,496 𝐸 − 03|𝑥−1,7287 𝜎𝑥   [eq 4.7] 

𝜎𝑦 =  |0,798 𝐸 − 03|𝑥−1,7485 𝜎𝑥   [eq 4.8] 

Para o órgão medula óssea vermelha, as equações 4.9 e 4.10 fornecem a incerteza 

associada ao ajuste não-linear para os modelos masculino e feminino, respectivamente. E 

as equações 4.11 e 4.12 fornecem a incerteza para a medula óssea amarela para os 

simuladores masculinos e femininos, respectivamente. 

𝜎𝑦 =  |0,497 𝐸 − 02|𝑥−1,8328 𝜎𝑥   [eq 4.9] 

𝜎𝑦 =  |0,579 𝐸 − 02|𝑥−1,8283 𝜎𝑥   [eq 4.10] 

𝜎𝑦 =  |0,430𝐸 − 02|𝑥−1,8729 𝜎𝑥   [eq 4.11] 

𝜎𝑦 =  |0,524 𝐸 − 02|𝑥−1,8725 𝜎𝑥   [eq 4.12] 

A metodologia aqui apresentada permite que o valor S possa ser estimado devido 

às variações na densidade mineral óssea do paciente, juntamente com a análise de 

incerteza. Essa metodologia pode ser incorporada nos cálculos de dose absorvida usando 

o esquema MIRD, a abordagem mais amplamente adotada para dosimetria de terapia por 

radionuclídeos (MRT).   

 

. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Na simulação por método de Monte Carlo com o código GATE para o 

radionuclídeo rádio-223, a utilização do módulo RDM foi avaliado na configuração do 

decaimento físico, pois seria um método mais prático do que implementar o decaimento 

manualmente. Um modelo trabecular foi criado para a validação da metodologia e os 

resultados das frações absorvidas encontradas estão de acordo com a publicação de  

Hobbs et al (79). Além disso, os espectros de energia para o rádio-223 usando o módulo 

RDM foram obtidos para partículas alfa, partículas beta e emissões gama.  

O método de dosimetria mais conhecido é o denominado como formalismo 

MIRD, onde a dose absorvida entregue ao volume-alvo é calculada pelo produto da 

atividade integrada no tempo e o fator de conversão de dose (Valor S). Estas estimativas 

de dose são baseadas principalmente em um simulador computacional padronizado e sua 

aplicação na dosimetria personalizada é questionável devido às diferenças anatômicas. 

Na estimativa da dosimetria interna realizada, um conjunto abrangente de valores S foi 

obtido por simulação com o código de Monte Carlo GATE, que auxiliará na avaliação da 

dose absorvida para a terapia com 223RaCl2, especialmente para o órgão de risco, a medula 

óssea vermelha. Os valores S fornecem suporte à previsão dos riscos à saúde resultantes 

da administração do rádio-223 para o tratamento de metástases ósseas de câncer de 

próstata em órgãos que não estão disponíveis em outros softwares comumente utilizados 

para a dosimetria interna, especialmente a medula óssea, olhos e lentes. O conjunto de 

valores S calculados neste trabalho também é importante para novas pesquisas e para a 

dosimetria de novas terapias utilizando o Rádio-223.  

Os valores S encontrados foram comparados para três simuladores masculinos: 

masculino, Pat1 e Pat2. A comparação para o esqueleto como órgão-fonte mostra que os 

valores S para a medula vermelha apresentam diferenças, atribuídas à diferença na forma 

e tamanho dos órgãos, além de diferenças nas distâncias entre as regiões-fonte e as 

regiões-alvo.  

A estimativa de dose absorvida para o 223RaCl2 foi realizada para três 

biodistribuições descritas na literatura, nos três modelos computacionais masculinos.  O 
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uso do modelo biocinético para pacientes, conforme descritos na literatura, sugere que as 

estimativas de dose absorvida em alguns órgãos podem ser substancialmente diferentes. 

Em todas as biodistribuições testadas, o simulador Pat2, de maior peso corporal apresenta 

a maior dose absorvida na medula óssea vermelha, quando comparado com os 

simuladores Masculino e Pat1. A comparação entre a avaliação de dose absorvida para os 

três simuladores computacionais masculinos com anatomias distintas mostrou que a 

atividade administrada baseada no peso corporal do paciente pode resultar em alta 

toxicidade (Pat2) ou em subdosagem (Pat1), que só poderia ser determinada pela 

correlação entre a dose absorvida e a resposta clínica ao tratamento. Nossos resultados 

sugerem que a prescrição de atividade atual com base no peso corporal pode não ser a 

melhor abordagem para a prescrição terapêutica, mostrando que uma abordagem 

dosimétrica individualizada se torna essencial. 

As diferenças relativas (intervalo -0,03 a 0,15) das estimativas de dose absorvida 

na medula óssea vermelha calculadas usando os valores S obtidos por simulação Monte 

Carlo em comparação com as estimativas obtidas usando os valores S escalonados de 

massa são significativas. Embora as estimativas de dose absorvida usando a anatomia 

específica do paciente sejam mais robustas, a estimativa obtida pelo segundo método é 

viável para obter as estimativas de dose absorvida na medula óssea (OAR) segundo as 

recomendações da EANM (20). 

Ao analisar a contribuição na dose absorvida devido à localização das metástases 

ósseas, conclui-se que a dosimetria personalizada deve considerar a localização das 

metástases ósseas. No caso clínico de uma lesão na ilíaca, ocorre uma contribuição de 

dose nas glândulas adrenais que não é observada no caso clínico de duas lesões tumorais 

no úmero. 

Outra avaliação realizada neste estudo foi a influência da variabilidade dos valores 

S de radionuclídeos específicos em função da densidade mineral óssea para o esqueleto, 

músculo, medula óssea vermelha e amarela, indicando uma abordagem e metodologia 

inovadoras. Os valores S e as diferenças percentuais entre os valores S do modelo de 

referência após variações da BMO são fornecidos e indicam que a variabilidade geral do 

valor S é altamente dependente da BMO. As funções de análise para ajustar o valor S em 

função da densidade mineral óssea juntamente com sua incerteza associada também foi 

obtida. Com os dados obtidos, concluímos que a densidade mineral óssea é um fator que 
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deve ser considerado na dosimetria personalizada do paciente. Espera-se que a 

metodologia aqui apresentada ajude a quantificar os erros aleatórios inerentes aos estudos 

de dosimetria atuais e, ainda, na implementação de métodos aprimorados de dosimetria 

para terapia de radionuclídeos direcionada.  

A análise de incerteza é importante para qualquer parâmetro medido ou calculado, 

seja físico ou biológico, segundo a recomendação da EANM (20). Tais cálculos para 

MRT são raros e deixam espaço para melhorias sistemáticas. A aplicação da análise de 

incerteza pode aumentar a validade dos resultados dosimétricos obtidos e pode se tornar 

a base para garantia de qualidade e controle. A análise de incertezas pode contribuir de 

maneira decisiva para identificação e redução de erros, visando maior probabilidade de 

observar relações reais de dose-resposta, que levaria a melhores regimes de tratamento. 
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ANEXO I 

Órgão Esqueleto Intestino 

Grosso 

Coração M. O. 

Vermelha 

Músculo Cérebro Glândulas 

Salivares 

M.O.  

Amarela 

Tireoide Paratireoide 

Corpo 3.51E-04 8.44E-04 1.51E-04 1.47E-04 4.50E-04 6.86E-05 5.20E-04 1.19E-07 2.72E-04 2.87E-05 

Esqueleto (Superfície) 4.35E-01 1.69E-04 2.60E-04 3.04E-03 4.36E-04 8.14E-04 8.12E-04 1.28E-06 2.69E-04 7.80E-06 

Músculos 4.53E-04 2.62E-04 1.06E-04 1.56E-04 1.38E-01 3.94E-05 4.38E-04 2.96E-07 6.02E-04 4.11E-05 

Olhos e Lentes 6.16E-04 3.16E-06 1.54E-05 2.86E-04 3.14E-04 1.05E-03 5.06E-04 3.26E-12 9.04E-05 6.49E-06 

Veias 6.30E-04 4.06E-04 9.98E-04 3.04E-04 8.13E-04 5.14E-05 3.96E-04 1.09E-08 2.23E-04 1.13E-05 

Artérias 8.19E-04 3.74E-04 6.34E-04 3.48E-04 9.31E-04 1.42E-04 1.58E-03 9.89E-09 3.46E-03 5.23E-05 

Cérebro 8.51E-04 2.00E-06 1.30E-05 4.81E-04 3.92E-05 3.39E+00 6.01E-04 1.96E-10 1.46E-03 8.32E-06 

M. O. Vermelha 3.67E-03 1.75E-04 1.59E-04 1.51E+00 1.58E-04 4.99E-04 1.96E-04 1.87E-07 1.75E-04 1.12E-05 

M. O. Amarela 2.98E-03 2.03E-05 2.69E-05 1.26E-03 1.84E-04 2.97E-06 8.57E-06 2.23E-04 1.54E-05 8.78E-07 

Glândulas Salivares 8.50E-04 7.35E-06 5.90E-05 1.88E-04 4.47E-04 5.92E-04 3.90E+01 4.75E-11 7.12E-04 3.75E-05 

Músculos (pescoço) 4.31E-04 1.46E-05 4.59E-05 1.60E-04 5.15E-04 3.48E-04 3.12E-03 2.60E-11 1.06E-01 1.12E-03 

Laringofaringe 6.31E-04 1.32E-05 4.36E-04 1.87E-04 5.09E-04 2.43E-04 2.34E-03 8.50E-12 1.59E-02 8.95E-04 

Tireoide 2.33E-04 2.27E-05 2.56E-04 1.78E-04 5.76E-04 1.63E-03 7.37E-04 2.29E-11 1.56E+02 1.04E-01 

Paratireoide 2.93E-04 2.32E-05 5.49E-02 2.15E-04 6.54E-04 1.55E-04 6.72E-04 4.92E-13 2.10E+00 5.21E+02 

Traqueia 2.63E-04 3.43E-05 3.01E-02 2.19E-04 1.91E-04 7.05E-04 4.20E-04 4.90E-11 1.25E-01 1.13E-02 

Pulmão (dir) 1.01E-03 9.65E-05 3.60E-03 1.26E-03 3.86E-04 2.59E-05 1.00E-04 7.32E-10 5.66E-04 2.93E-05 

Pulmão (esq) 9.05E-04 1.38E-04 6.31E-03 1.26E-03 3.98E-04 2.63E-05 1.02E-04 7.07E-10 5.65E-04 3.21E-05 

Coração 2.22E-04 2.22E-04 6.16E+00 1.52E-04 1.09E-04 1.40E-05 5.56E-05 1.05E-09 2.59E-04 1.27E-05 

Aorta 4.24E-04 2.78E-04 1.01E-02 2.42E-04 1.70E-04 1.46E-04 1.51E-03 4.18E-10 8.19E-04 3.35E-05 

Esôfago (conteúdo) 1.16E-03 1.86E-05 2.19E-02 2.55E-05 4.47E-04 7.82E-06 1.55E-05 1.83E-14 2.23E-04 1.93E-05 

Esôfago   9.78E-04 1.50E-04 7.07E-03 2.66E-04 6.32E-04 3.79E-05 1.60E-04 4.95E-11 4.90E-03 2.46E-04 

Timo 6.52E-04 6.75E-05 7.59E-03 3.00E-04 1.99E-04 1.62E-04 1.31E-04 5.54E-11 1.25E-03 5.17E-05 

Estômago (parede) 1.82E-04 1.12E-03 1.35E-03 1.29E-04 9.60E-05 6.73E-06 2.47E-05 2.13E-10 8.47E-05 4.59E-06 
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Órgão Esqueleto Intestino 

Grosso 

Coração M. O. 

Vermelha 

Músculo Cérebro Glândulas 

Salivares 

M. O. 

Amarela 

Tireoide Paratireoide 

Intestino Delgado 1.24E-04 2.35E-03 2.22E-04 1.40E-04 1.71E-04 1.70E-06 5.95E-06 8.17E-10 1.85E-05 9.78E-07 

Intestino Grosso 1.38E-04 6.99E+00 2.21E-04 1.66E-04 2.56E-04 2.04E-06 6.91E-06 6.55E-10 2.17E-05 1.16E-06 

Reto 2.15E-04 2.95E-03 1.04E-05 4.71E-04 6.68E-04 1.18E-07 5.88E-07 6.21E-11 9.43E-07 3.81E-08 

Fígado 2.15E-04 8.49E-04 1.27E-03 1.81E-04 1.37E-04 6.90E-06 2.63E-05 2.80E-09 9.47E-05 4.77E-06 

Adrenais 4.92E-04 4.78E-04 4.64E-04 2.94E-04 1.70E-04 4.09E-06 1.57E-05 2.68E-11 5.79E-05 2.96E-06 

Vesícula Biliar 2.34E-04 7.06E-03 4.22E-04 9.88E-05 1.12E-04 4.44E-06 1.80E-05 7.89E-11 5.75E-05 2.75E-06 

Pâncreas 1.82E-04 2.56E-03 6.21E-04 1.59E-04 1.00E-04 4.05E-06 1.50E-05 1.31E-10 5.08E-05 2.56E-06 

Baço 1.78E-04 1.05E-03 4.34E-04 1.60E-04 1.50E-04 6.70E-06 2.16E-05 3.02E-10 7.17E-05 4.10E-06 

Ureter 2.27E-04 3.76E-03 4.80E-05 4.05E-04 5.25E-04 3.10E-07 1.39E-06 9.37E-12 5.24E-06 3.39E-07 

Rim (direito) 1.68E-04 1.31E-03 1.71E-04 1.70E-04 2.97E-04 2.15E-06 8.48E-06 1.25E-10 2.48E-05 1.30E-06 

Rim (Esquerdo) 1.72E-04 1.66E-03 2.58E-04 1.66E-04 2.49E-04 3.02E-06 9.57E-06 1.30E-10 3.06E-05 1.82E-06 

Bexiga 3.50E-04 1.89E-03 1.19E-05 4.43E-04 1.94E-04 1.99E-07 6.04E-07 4.26E-10 1.23E-06 8.35E-08 

Uretra 1.31E-04 1.97E-04 5.08E-06 1.99E-04 4.68E-04 1.03E-07 4.18E-07 2.73E-11 6.26E-07 2.57E-09 

Rim (dir, medula) 1.66E-04 8.28E-04 1.87E-04 1.63E-04 1.51E-04 2.48E-06 8.03E-06 4.75E-11 2.71E-05 1.39E-06 
Rim (esq, medula) 1.74E-04 7.64E-04 2.69E-04 1.66E-04 1.51E-04 3.29E-06 1.08E-05 5.53E-11 3.15E-05 1.83E-06 

Próstata 1.88E-04 3.77E-04 6.93E-06 3.33E-04 2.66E-04 3.47E-07 6.75E-07 6.12E-11 6.92E-07 5.82E-08 

Testículos 4.60E-05 5.23E-05 2.00E-06 5.68E-05 1.64E-04 7.56E-08 1.47E-07 2.29E-10 2.40E-07 1.08E-08 

Pênis 8.71E-05 1.14E-04 0.00E+00 1.09E-04 1.75E-04 6.05E-08 1.68E-07 3.12E-10 4.12E-07 4.49E-08 

Epidídimo 0.00E+00 7.47E-05 0.00E+00 7.41E-05 1.80E-04 2.11E-07 2.19E-08 4.66E-11 4.37E-07 6.65E-09 

Duto Ejaculatório 1.78E-04 3.96E-04 0.00E+00 3.26E-04 1.83E-04 0.00E+00 1.67E-06 1.52E-12 1.36E-06 0.00E+00 

Escroto 6.09E-05 7.97E-05 2.83E-06 8.18E-05 2.52E-04 3.49E-08 2.07E-07 1.13E-09 3.52E-07 1.88E-08 

Vesícula Seminal 1.85E-04 6.39E-04 8.30E-06 3.85E-04 1.93E-04 8.74E-08 2.03E-07 1.42E-11 1.54E-06 1.08E-07 

Canais deferentes 1.64E-04 1.13E-03 8.22E-06 2.75E-04 4.25E-04 2.29E-07 6.60E-08 4.64E-11 1.15E-06 5.63E-08 

Pênis (conteúdo) 4.54E-05 8.20E-05 3.40E-06 6.06E-05 1.15E-04 7.48E-08 9.01E-07 1.69E-10 3.88E-07 2.11E-08 
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Órgão Esôfago Timo Estômago Intestino 

Delgado 

Fígado Adrenais Vesícula 

Biliar 

Pâncreas Baço Rim 

(Direito) 

Corpo 2.21E-04 3.53E-04 3.40E-04 9.45E-05 8.36E-04 7.98E-05 2.35E-05 4.04E-05 3.49E-05 5.36E-04 

Esqueleto (Superfície) 9.37E-04 6.50E-04 2.21E-04 6.25E-06 1.66E-04 5.18E-05 2.56E-05 2.26E-05 2.18E-05 2.10E-04 

Músculos 6.15E-04 1.89E-04 9.23E-05 1.76E-05 2.57E-04 1.58E-05 1.14E-05 9.55E-06 1.53E-05 2.89E-04 

Olhos e Lentes 2.43E-05 2.90E-05 7.98E-06 3.08E-07 2.91E-06 3.44E-07 6.25E-07 3.77E-07 6.10E-07 1.79E-06 

Veias 4.27E-04 2.28E-03 3.40E-04 8.91E-05 3.97E-04 7.25E-05 3.75E-05 2.98E-04 1.65E-04 4.92E-04 

Artérias 5.87E-04 1.19E-03 4.68E-04 5.06E-05 3.66E-04 1.20E-04 9.53E-05 2.35E-01 3.66E-05 3.83E-03 

Cérebro 3.78E-05 1.82E-04 6.27E-06 2.01E-07 1.86E-06 4.38E-07 4.19E-07 3.49E-07 6.45E-07 2.01E-06 

M. O. Vermelha 2.67E-04 3.06E-04 1.24E-04 1.44E-05 1.58E-04 3.00E-05 8.85E-06 1.52E-05 1.61E-05 1.67E-04 

M. O. Amarela 2.86E-05 2.92E-05 2.20E-05 1.64E-06 1.95E-05 1.86E-06 1.95E-06 1.72E-06 3.07E-06 1.77E-05 

Glândulas Salivares 1.62E-04 1.30E-04 2.32E-05 6.00E-07 6.69E-06 1.56E-06 1.65E-06 1.30E-06 2.11E-06 7.39E-06 

Músculos (pescoço) 7.72E-03 5.56E-04 5.18E-05 1.32E-06 1.34E-05 3.61E-06 3.37E-06 3.02E-06 4.91E-06 1.46E-05 

Laringofaringe 1.24E-06 4.46E-04 4.63E-05 1.07E-06 1.28E-05 3.36E-06 3.10E-06 2.74E-06 5.12E-06 1.50E-05 

Tireoide 5.00E-03 1.25E-03 8.44E-05 1.87E-06 2.13E-05 5.48E-06 5.67E-06 4.86E-06 7.50E-06 2.38E-05 

Paratireoide 4.91E-03 1.03E-03 9.00E-05 3.56E-06 1.98E-05 5.92E-06 5.62E-06 5.00E-06 8.64E-06 2.69E-05 

Traqueia 1.07E-01 3.42E-03 1.37E-04 3.09E-06 3.29E-05 9.69E-06 8.50E-06 8.11E-06 1.10E-05 3.85E-05 

Pulmão (dir) 1.63E-02 1.30E-02 2.93E-04 8.41E-06 9.02E-05 3.32E-05 3.57E-05 2.78E-05 1.84E-05 1.60E-04 

Pulmão (esq) 6.91E-03 3.77E-03 1.65E-03 1.15E-05 1.32E-04 3.95E-05 1.29E-05 3.37E-05 4.00E-04 8.48E-05 

Coração 7.08E-03 7.59E-03 1.36E-03 2.10E-05 2.11E-04 4.75E-05 4.29E-05 6.20E-05 4.43E-05 1.64E-04 

Aorta 2.00E-02 7.57E-03 1.04E-03 9.78E-05 2.60E-04 5.46E-04 4.02E-05 2.54E-04 3.92E-05 6.40E-04 

Esôfago (conteúdo) 4.08E+01 1.41E-04 6.51E-03 2.30E-06 1.75E-05 8.68E-06 3.54E-06 8.35E-06 5.42E-06 2.48E-05 

Esôfago   1.32E+02 1.57E-03 8.32E-03 1.63E-05 1.42E-04 7.55E-05 2.87E-05 7.51E-05 5.21E-05 1.83E-04 

Timo 1.56E-03 1.24E+02 2.61E-04 6.02E-06 6.34E-05 1.63E-05 1.93E-05 1.65E-05 1.46E-05 6.42E-05 

Estômago (parede) 8.41E-03 2.75E-04 2.36E+01 1.60E-04 1.09E-03 4.48E-04 4.95E-05 9.06E-04 4.25E-04 2.81E-04 
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Órgão Esôfago Timo Estômago Intestino 

Delgado 

Fígado Adrenais Vesícula 

Biliar 

Pâncreas Baço Rim 

(Direito) 

Intestino Delgado 1.59E-04 6.04E-05 1.60E-03 4.29E-01 2.29E-03 1.07E-04 4.47E-05 7.19E-04 3.87E-05 1.06E-03 

Intestino Grosso 1.42E-04 6.54E-05 1.09E-03 2.30E-04 6.97E+00 4.53E-05 6.96E-04 2.49E-04 1.04E-04 1.27E-03 

Reto 5.91E-06 2.87E-06 1.70E-05 1.52E-05 2.63E-03 2.94E-06 2.30E-06 3.42E-06 1.99E-06 8.45E-05 

Fígado 2.06E-03 3.25E-04 3.07E-03 4.59E-05 8.20E-04 5.12E-05 6.59E-04 1.40E-04 2.69E-05 2.66E-03 

Adrenais 7.46E-04 1.64E-04 4.44E-03 1.12E-04 4.47E-04 1.68E+01 6.38E-05 1.52E-03 1.77E-03 1.60E-02 

Vesícula Biliar 2.85E-04 1.94E-04 4.93E-04 4.45E-05 7.04E-03 6.44E-05 5.88E+00 1.16E-04 1.56E-05 7.45E-04 

Pâncreas 7.69E-04 1.72E-04 9.11E-03 7.30E-04 2.51E-03 1.52E-03 1.17E-04 3.13E+00 1.34E-04 1.01E-03 

Baço 5.14E-04 1.48E-04 8.08E-03 3.81E-05 1.03E-03 1.72E-03 1.56E-05 1.30E-04 2.33E+00 1.99E-04 

Ureter 3.50E-05 1.48E-05 1.11E-04 2.04E-04 3.76E-03 1.63E-05 1.29E-05 2.70E-05 1.05E-05 4.60E-04 

Rim (direito) 1.89E-04 6.76E-05 2.82E-04 1.08E-04 1.27E-03 3.44E-03 7.47E-05 1.01E-04 2.04E-05 3.43E+01 

Rim (Esquerdo) 2.81E-04 7.82E-05 9.14E-04 1.29E-04 1.64E-03 2.36E-03 2.14E-05 3.89E-04 8.10E-04 4.01E-04 

Bexiga 7.84E-06 3.74E-06 2.27E-05 3.27E-05 1.88E-03 3.16E-06 2.97E-06 4.44E-06 2.29E-06 9.54E-05 

Uretra 3.45E-06 1.14E-06 9.91E-06 9.73E-06 1.88E-04 1.24E-06 1.01E-06 2.09E-06 1.06E-06 3.69E-05 

Rim (dir, medula) 2.15E-04 7.53E-05 3.03E-04 7.63E-05 7.93E-04 2.55E-04 8.33E-05 1.07E-04 2.15E-05 2.48E-01 

Rim (esq, medula) 3.07E-04 8.28E-05 9.65E-04 9.56E-05 7.43E-04 3.59E-04 2.28E-05 2.05E-04 2.94E-04 4.14E-04 

Próstata 4.55E-06 1.90E-06 1.44E-05 1.48E-05 3.71E-04 1.95E-06 1.75E-06 2.56E-06 1.42E-06 5.88E-05 

Testículos 1.04E-06 7.06E-07 3.92E-06 3.50E-06 4.96E-05 4.33E-07 4.82E-07 6.25E-07 3.03E-07 1.23E-05 

Pênis 2.61E-06 1.16E-06 6.24E-06 7.22E-06 1.10E-04 8.74E-07 8.11E-07 1.14E-06 6.76E-07 2.24E-05 

Epidídimo 1.65E-06 4.86E-07 4.78E-06 4.78E-06 7.05E-05 6.07E-07 6.18E-07 9.58E-07 4.74E-07 1.46E-05 

Duto Ejaculatório 7.64E-06 2.26E-06 1.21E-05 1.39E-05 3.93E-04 2.47E-06 1.27E-06 2.37E-06 2.05E-06 7.50E-05 

Escroto 1.77E-06 8.18E-07 4.59E-06 5.05E-06 7.60E-05 5.99E-07 6.25E-07 8.77E-07 5.00E-07 1.68E-05 

Vesícula Seminal 5.52E-06 3.38E-06 1.70E-05 1.87E-05 6.31E-04 2.67E-06 2.31E-06 3.25E-06 2.20E-06 8.85E-05 

Canais deferentes 6.08E-06 2.05E-06 1.67E-05 2.22E-05 1.13E-03 2.32E-06 1.93E-06 2.84E-06 1.82E-06 6.85E-05 

Pênis (conteúdo) 1.91E-06 9.61E-07 5.50E-06 5.86E-06 7.73E-05 6.75E-07 7.03E-07 1.01E-06 4.77E-07 1.66E-05 
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Órgão Rim 

(Esq) 

Rim (dir 

medula) 

Rim (esq 

medula) 

Bexiga Próstata Veias Artérias Pulmão 

(Dir) 

Pulmão 

(Esq) 

Testículo

s 

Corpo 6.60E-05 1.63E-04 1.72E-04 5.53E-04 9.20E-04 7.88E-04 6.88E-04 1.60E-04 1.67E-04 1.24E-04 

Esqueleto (Superfície) 2.13E-05 2.08E-04 2.15E-04 3.76E-04 2.30E-04 5.99E-04 7.70E-04 9.58E-04 8.65E-04 6.08E-05 

Músculos 2.53E-05 1.50E-04 1.51E-04 1.89E-04 0.00E+00 8.12E-04 9.29E-04 3.82E-04 3.91E-04 1.64E-04 

Olhos e Lentes 2.68E-07 1.72E-06 2.04E-06 1.72E-07 8.79E-08 9.81E-06 1.74E-05 2.26E-05 2.59E-05 6.76E-08 

Veias 4.28E-05 4.15E-04 2.23E-04 3.05E-04 1.85E-04 4.29E+00 6.74E-03 9.62E-03 9.73E-03 1.10E-04 

Artérias 4.17E-04 1.23E-02 1.14E-02 2.32E-04 1.67E-04 6.71E-03 7.03E+00 1.73E-02 1.43E-02 1.05E-04 

Cérebro 2.82E-07 2.22E-06 2.85E-06 1.32E-07 1.03E-07 5.44E-05 1.42E-04 2.58E-05 2.64E-05 2.59E-08 

M. O. Vermelha 1.62E-05 1.61E-04 1.62E-04 4.43E-04 3.30E-04 3.13E-04 3.62E-04 1.34E-03 1.36E-03 5.66E-05 

M. O. Amarela 1.98E-06 1.85E-05 1.96E-05 4.11E-05 5.81E-05 2.13E-04 3.26E-04 4.11E-05 3.93E-05 1.01E-04 

Glândulas Salivares 8.72E-07 7.52E-06 9.33E-06 5.22E-07 1.92E-07 3.90E-04 1.59E-03 9.84E-05 1.02E-04 1.23E-07 

Músculos (pescoço) 1.85E-06 1.68E-05 2.00E-05 8.19E-07 3.72E-07 1.41E-04 8.61E-04 3.18E-04 3.23E-04 2.80E-07 

Laringofaringe 1.88E-06 1.68E-05 1.80E-05 9.16E-07 6.87E-07 1.31E-04 2.82E-04 2.82E-04 2.83E-04 3.45E-08 

Tireoide 3.05E-06 2.65E-05 3.13E-05 1.36E-06 9.90E-07 2.20E-04 3.47E-03 5.83E-04 5.67E-04 2.41E-07 

Paratireoide 3.13E-06 3.58E-05 3.01E-05 2.00E-06 0.00E+00 2.71E-04 1.17E-03 6.09E-04 6.20E-04 0.00E+00 

Traqueia 4.74E-06 4.16E-05 4.85E-05 2.02E-06 1.30E-06 5.23E-04 1.89E-03 4.53E-03 1.03E-03 3.33E-07 

Pulmão (dir) 1.08E-05 1.81E-04 1.15E-04 6.14E-06 4.16E-06 9.57E-03 1.73E-02 1.25E+01 5.02E-04 1.06E-06 

Pulmão (esq) 2.40E-05 9.43E-05 2.53E-04 5.88E-06 4.27E-06 9.72E-03 1.42E-02 5.03E-04 1.24E+01 1.23E-06 

Coração 2.49E-05 1.81E-04 2.64E-04 9.33E-06 5.90E-06 1.01E-03 6.29E-04 3.61E-03 6.38E-03 1.65E-06 

Aorta 4.06E-05 5.59E-04 4.30E-04 3.98E-05 2.25E-05 1.03E-03 1.92E-03 2.93E-03 5.51E-03 5.05E-06 

Esôfago (conteúdo) 3.38E-06 2.40E-05 3.86E-05 2.25E-06 1.39E-06 6.04E-05 4.45E-05 1.36E-02 9.09E-04 0.00E+00 

Esôfago   2.83E-05 2.13E-04 2.94E-04 7.10E-06 4.95E-06 4.21E-04 5.81E-04 1.64E-02 6.99E-03 1.45E-06 

Timo 7.55E-06 7.26E-05 8.18E-05 3.66E-06 1.73E-06 2.35E-03 1.20E-03 1.30E-02 3.86E-03 5.36E-07 

Estômago (parede) 9.14E-05 3.02E-04 9.68E-04 2.21E-05 1.38E-05 3.45E-04 4.67E-04 2.98E-04 1.67E-03 3.78E-06 
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Órgão Rim (Esq) Rim (dir 

medula) 

Rim (esq, 

medula) 

Bexiga Prostata Veias Arterias Pulmão 

(Direito) 

Pulmão 

(Esq) 

Testículo

s 

Intestino Delgado 1.27E-04 7.53E-04 9.47E-04 3.41E-04 1.43E-04 8.91E-04 5.11E-04 8.32E-05 1.15E-04 3.37E-05 
Intestino Grosso 1.63E-04 7.92E-04 7.39E-04 1.87E-03 3.71E-04 3.97E-04 3.71E-04 9.23E-05 1.33E-04 5.13E-05 

Reto 5.67E-06 6.91E-05 5.25E-05 2.31E-03 7.78E-03 6.01E-04 1.71E-04 4.99E-06 5.46E-06 2.68E-04 

Fígado 2.69E-05 1.40E-03 2.86E-04 2.37E-05 1.52E-05 3.74E-03 3.25E-04 3.52E-03 2.60E-04 3.83E-06 

Adrenais 2.35E-03 2.54E-03 3.59E-03 3.08E-05 1.98E-05 6.84E-04 1.15E-03 3.32E-04 3.93E-04 4.86E-06 

Vesícula Biliar 2.12E-05 8.22E-04 2.19E-04 2.92E-05 1.76E-05 3.82E-04 9.84E-04 3.59E-04 1.34E-04 4.70E-06 

Pâncreas 3.93E-04 1.07E-03 2.08E-03 4.51E-05 2.71E-05 3.00E-03 2.38E-03 2.65E-04 3.44E-04 7.18E-06 

Baço 7.95E-04 2.11E-04 2.89E-03 2.18E-05 1.48E-05 1.61E-03 3.61E-04 1.82E-04 3.95E-03 3.71E-06 

Ureter 3.53E-05 3.89E-04 3.26E-04 9.44E-03 1.22E-03 4.34E-03 1.81E-02 2.46E-05 2.65E-05 1.17E-04 

Rim (dir) 4.00E-05 2.49E-01 4.13E-04 9.44E-05 5.94E-05 4.97E-04 3.86E-03 1.64E-04 8.82E-05 1.25E-05 

Rim (esq) 3.58E+00 4.07E-04 2.50E-01 6.08E-05 4.11E-05 4.00E-04 4.18E-03 1.11E-04 2.45E-04 8.93E-06 

Bexiga 6.26E-06 7.94E-05 5.89E-05 2.24E+01 2.09E-02 3.07E-04 2.31E-04 6.18E-06 6.16E-06 3.75E-04 

Uretra 2.43E-06 3.01E-05 2.41E-05 1.26E-02 3.96E-01 1.43E-04 1.34E-04 2.57E-06 2.44E-06 2.06E-03 

Rim (dir, medula) 4.08E-05 9.42E+01 4.25E-04 8.06E-05 5.14E-05 4.23E-04 1.24E-02 1.85E-04 9.65E-05 1.06E-05 

Rim (esq, medula) 2.51E-02 4.26E-04 8.37E+01 5.76E-05 3.86E-05 2.26E-04 1.14E-02 1.17E-04 2.53E-04 8.43E-06 

Próstata 4.15E-06 5.39E-05 4.04E-05 2.10E-02 2.24E+02 1.85E-04 1.64E-04 3.78E-06 4.33E-06 5.04E-04 

Testículos 8.11E-07 1.05E-05 8.01E-06 3.69E-04 4.94E-04 1.08E-04 1.03E-04 1.22E-06 9.27E-07 9.77E+01 

Pênis 1.60E-06 1.93E-05 1.45E-05 9.83E-04 1.58E-03 1.08E-04 1.09E-04 2.18E-06 1.98E-06 3.16E-03 

Epidídimo 1.23E-06 1.31E-05 1.03E-05 5.55E-04 7.10E-04 1.19E-04 1.09E-04 1.48E-06 1.29E-06 3.00E-01 
Duto Ejaculatório 3.64E-06 5.97E-05 4.07E-05 5.57E-03 2.95E+00 2.19E-04 1.52E-04 3.58E-06 6.09E-06 4.83E-04 

Escroto 1.16E-06 1.46E-05 1.14E-05 6.29E-04 8.21E-04 1.27E-04 1.19E-04 1.43E-06 1.49E-06 8.47E-02 

Vesícula Seminal 5.42E-06 7.50E-05 5.06E-05 2.29E-02 1.29E-01 2.63E-04 2.03E-04 5.86E-06 4.64E-06 3.05E-04 

Canais deferentes 4.59E-06 5.85E-05 4.25E-05 1.82E-02 7.17E-02 2.40E-04 5.62E-04 4.58E-06 4.57E-06 2.30E-03 

Pênis (conteúdo) 1.36E-06 1.37E-05 1.18E-05 5.11E-04 4.47E-04 8.67E-05 9.48E-05 1.72E-06 1.81E-06 4.06E-03 
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ANEXO 2 

Órgão Esqueleto Intestino 

Grosso 

Coração M. O. 

Vermelha 

Músculo Cérebro Glândulas 

Salivares 

M. O. 

Amarelo 

Tireoide Esôfago 

Corpo 3.42E-04 7.64E-04 7.00E-04 4.87E-04 5.21E-04 5.14E-05 4.78E-04 1.37E-04 2.25E-04 1.86E-04 

Esqueleto (Superfície) 4.94E-01 1.86E-04 1.27E-03 5.05E-02 6.57E-04 9.25E-04 1.04E-03 3.03E-03 2.10E-04 1.00E-03 

Mama 2.29E-04 3.06E-04 1.53E-03 1.38E-04 1.01E-04 3.31E-11 8.59E-05 2.53E-05 1.07E-04 1.14E-04 

Músculo 6.95E-04 4.06E-04 1.77E-04 2.80E-04 2.21E-01 5.61E-05 7.31E-04 2.16E-04 7.66E-04 9.23E-04 

Veias 8.16E-04 4.87E-04 1.94E-02 7.75E-04 1.23E-03 6.36E-05 8.37E-04 2.68E-04 1.56E-04 5.02E-04 

Artérias 1.01E-03 3.72E-04 2.17E-02 1.86E-03 1.42E-03 1.79E-04 2.45E-03 4.23E-04 3.06E-03 7.20E-04 

Cérebro 9.78E-04 2.97E-06 1.68E-05 4.47E-04 5.77E-05 3.75E+00 7.23E-04 3.78E-06 1.35E-03 4.53E-05 

M. O. Vermelha 4.30E-03 1.86E-04 2.01E-04 1.45E+00 2.25E-04 5.71E-04 3.11E-04 1.66E-03 1.33E-04 2.50E-04 

M. O. Amarelo 3.62E-03 2.42E-05 3.54E-05 1.93E-02 2.19E-04 3.98E-06 9.87E-06 9.94E+00 1.34E-05 3.40E-05 

Glândulas Salivares 1.13E-03 1.06E-05 6.71E-05 8.02E-04 7.48E-04 7.04E-04 4.50E+01 9.83E-06 6.66E-04 2.14E-04 

Músculos (pescoço) 4.30E-04 1.95E-05 1.79E-04 1.58E-04 8.89E-04 2.07E-04 2.47E-03 1.21E-05 5.28E-02 8.80E-03 

Laringofaringe 7.44E-04 1.87E-05 1.58E-04 1.87E-04 7.99E-04 2.48E-04 2.78E-03 1.10E-05 4.81E-03 1.26E-02 

Tireoide 2.51E-04 3.01E-05 3.10E-04 1.70E-04 1.08E-03 1.96E-03 9.20E-04 1.76E-05 1.27E+02 2.93E-03 

Paratireoide 3.16E-04 4.23E-05 3.32E-04 1.96E-04 6.53E-04 1.55E-04 8.79E-04 2.30E-05 1.97E+00 4.81E-03 

Traqueia 2.88E-04 4.59E-05 6.80E-04 2.10E-04 2.90E-04 6.32E-04 5.20E-04 2.69E-05 8.62E-02 1.09E-01 

Pulmão (direito) 1.18E-03 1.30E-04 4.92E-02 4.28E-03 5.62E-04 2.99E-05 1.16E-04 4.69E-05 4.41E-04 1.85E-02 

Pulmão (esquerdo) 1.08E-03 3.57E-04 1.78E-01 3.34E-03 6.08E-04 3.15E-05 1.18E-04 4.79E-05 4.45E-04 1.01E-02 

Coração 2.61E-04 2.86E-04 7.77E+00 1.54E-04 1.52E-04 1.70E-05 6.58E-05 3.56E-05 2.12E-04 6.97E-03 

Aorta 4.91E-04 3.38E-04 2.16E-01 2.17E-04 2.67E-04 3.07E-04 3.53E-04 3.04E-04 6.80E-04 1.87E-02 

Esôfago (conteúdo) 8.55E-04 0.00E+00 8.87E-04 0.00E+00 3.66E-04 2.51E-06 2.47E-05 3.17E-06 1.70E-04 4.07E+01 

Esôfago 1.06E-03 1.87E-04 5.86E-03 2.30E-04 9.71E-04 4.48E-05 2.13E-04 3.66E-05 2.17E-03 1.26E+02 

Timo 7.69E-04 8.84E-05 3.87E-01 2.56E-04 3.19E-04 1.14E-04 1.61E-04 3.61E-05 9.88E-04 1.70E-03 

Estômago 2.76E-04 2.22E-03 1.68E-01 1.53E-04 1.60E-04 8.77E-06 3.05E-05 3.12E-05 7.08E-05 9.27E-03 
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Órgão Esqueleto Intestino 

Grosso 

Coração M. O. 

Vermelha 

Músculo Cérebro Glândulas 

Salivares 

M. O. 

Amarelo 

Tireoide Esôfago 

Intestino Delgado 1.44E-04 3.31E-03 2.71E-04 1.54E-04 2.70E-04 2.43E-06 8.27E-06 2.00E-05 1.77E-05 1.97E-04 

Intestino Grosso 1.55E-04 9.10E+00 2.77E-04 1.62E-04 4.03E-04 2.97E-06 1.03E-05 2.41E-05 2.09E-05 1.76E-04 

Reto 2.15E-04 4.75E-03 1.35E-05 4.51E-04 9.09E-04 1.13E-07 6.26E-07 5.20E-05 1.19E-06 7.95E-06 

Fígado 2.55E-04 1.00E-03 1.11E-03 2.09E-04 1.96E-04 8.68E-06 #VALOR! 3.48E-05 8.02E-05 3.28E-03 

Adrenais 6.46E-04 5.82E-04 5.62E-04 2.53E-04 2.66E-04 5.97E-06 2.19E-05 2.36E-05 5.11E-05 8.53E-04 

Vesícula Biliar 2.78E-04 8.15E-03 4.92E-04 1.02E-04 1.72E-04 5.96E-06 2.33E-05 2.50E-05 5.07E-05 3.49E-04 

Pâncreas 2.04E-04 2.99E-03 6.91E-04 1.55E-04 1.38E-04 5.37E-06 1.80E-05 2.44E-05 4.21E-05 8.13E-04 

Baço 2.52E-04 1.08E-03 5.51E-04 2.21E-04 2.41E-04 9.00E-06 2.86E-05 3.75E-05 6.50E-05 5.85E-04 

Ureter 2.24E-04 1.86E-03 5.24E-05 4.02E-04 5.60E-04 1.21E-06 1.59E-06 2.85E-05 4.51E-06 3.82E-05 

Rim (direito) 6.32E-06 5.70E-05 6.88E-06 5.85E-06 1.33E-05 1.03E-07 3.52E-07 7.57E-07 8.02E-07 7.65E-06 

Rim (esquerdo) 6.61E-06 3.00E-05 1.01E-05 5.69E-06 1.24E-05 1.49E-07 4.48E-07 8.03E-07 9.11E-07 1.07E-05 

Bexiga 3.39E-04 1.15E-03 1.38E-05 5.71E-03 2.58E-04 2.36E-07 5.92E-07 5.60E-05 1.34E-06 8.56E-06 

Uretra 4.17E-04 1.59E-04 5.32E-06 2.57E-04 4.44E-04 4.12E-08 4.79E-07 9.47E-05 4.21E-07 4.74E-06 

Rim (medula, direito) 1.91E-04 1.08E-03 2.26E-04 1.71E-04 2.10E-04 3.08E-06 1.13E-05 2.30E-05 2.52E-05 2.61E-04 

Rim (medula, esquerdo) 2.02E-04 8.43E-04 3.19E-04 1.73E-04 2.10E-04 4.19E-06 1.38E-05 2.53E-05 2.88E-05 3.44E-04 

Útero 1.83E-04 1.20E-03 1.52E-05 3.83E-04 2.22E-04 2.39E-07 1.00E-06 4.67E-05 1.36E-06 1.00E-05 

Trompas de Falópio 2.01E-04 8.63E-04 1.97E-05 4.43E-04 7.88E-04 2.14E-07 7.50E-07 4.04E-05 2.27E-06 1.53E-05 

Ovário (direito) 2.25E-04 6.42E-04 1.80E-05 4.75E-04 5.06E-04 3.76E-07 5.69E-07 3.95E-05 1.71E-06 1.20E-05 

Ovário (Esquerdo) 2.28E-04 5.50E-04 1.71E-05 5.04E-04 3.87E-04 4.92E-07 7.52E-07 4.52E-05 9.19E-07 1.28E-05 

Vagina 2.74E-04 1.92E-04 7.30E-06 2.93E-04 4.40E-04 1.85E-07 3.74E-07 8.96E-05 6.60E-07 4.77E-06 
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Órgão Timo Estômago Intestino 

Delgado 

Fígado Glândulas 

Adrenais 

Vesícula 

Biliar 

Pâncreas Baço Rim 

(Direito) 

Rim 

(Esquerdo) 

Corpo 3.18E-04 3.65E-04 8.44E-04 1.76E-04 7.67E-04 2.25E-04 4.20E-04 3.65E-04 5.04E-04 6.62E-04 

Esqueleto 

(Superfície) 

7.42E-04 3.06E-04 1.74E-04 2.92E-04 6.82E-04 2.99E-04 2.49E-04 2.92E-04 2.37E-04 2.46E-04 

Mama 5.01E-04 4.16E-04 1.16E-04 1.07E+00 1.51E-04 4.04E-04 2.24E-04 1.75E-04 8.72E-05 1.09E-04 

Músculo 2.99E-04 1.53E-04 2.67E-04 1.98E-04 2.43E-04 1.69E-04 1.33E-04 2.43E-04 4.12E-04 3.80E-04 

Veias 3.13E-03 4.43E-04 1.40E-03 4.85E-03 7.75E-04 5.18E-04 4.64E-03 2.15E-03 5.83E-04 4.58E-04 

Artérias 2.08E-03 9.84E-04 5.97E-04 3.44E-04 1.51E-03 4.25E-04 3.11E-03 4.57E-04 4.38E-03 5.39E-03 

Cérebro 1.20E-04 8.09E-06 2.21E-06 8.41E-06 5.82E-06 5.41E-06 4.34E-06 9.06E-06 2.75E-06 4.02E-06 

M. O. Vermelha 3.20E-04 1.68E-04 1.58E-04 2.08E-04 2.78E-04 1.02E-04 1.59E-04 2.22E-04 1.89E-04 1.85E-04 

M. O. Amarelo 3.41E-05 2.97E-05 1.88E-05 3.39E-05 2.33E-05 2.44E-05 2.17E-05 3.78E-05 2.21E-05 2.39E-05 

Glândulas Salivares 1.54E-04 2.81E-05 7.74E-06 3.01E-05 2.09E-05 2.24E-05 1.68E-05 2.77E-05 1.00E-05 1.32E-05 

Músculos (pescoço) 5.99E-04 6.19E-05 1.50E-05 6.94E-05 4.34E-05 4.25E-05 3.44E-05 6.36E-05 1.92E-05 2.51E-05 

Laringofaringe 5.02E-04 5.44E-05 1.48E-05 6.26E-05 4.02E-05 4.13E-05 3.23E-05 6.03E-05 1.85E-05 2.41E-05 

Tireoide 1.35E-03 9.46E-05 2.36E-05 1.12E-04 6.98E-05 6.99E-05 5.89E-05 8.67E-05 3.11E-05 3.82E-05 

Paratireoide 1.19E-03 1.27E-04 2.50E-05 9.01E-05 5.76E-05 7.31E-05 5.06E-05 1.05E-04 4.35E-05 3.36E-05 

Traqueia 3.79E-03 1.62E-04 3.79E-05 1.84E-04 1.23E-04 1.07E-04 9.59E-05 1.34E-04 5.07E-05 6.02E-05 

Pulmão (direito) 1.52E-02 3.44E-04 1.04E-04 4.42E-03 4.23E-04 4.54E-04 3.05E-04 2.22E-04 2.13E-04 1.34E-04 

Pulmão (esquerdo) 5.34E-03 6.97E-03 1.51E-04 3.33E-04 4.79E-04 1.57E-04 3.72E-04 6.19E-03 1.09E-04 2.98E-04 

Coração 1.02E-02 2.29E-03 2.53E-04 1.59E-03 5.57E-04 4.86E-04 6.79E-04 5.52E-04 1.98E-04 2.95E-04 

Aorta 8.90E-03 1.84E-03 1.12E-03 1.69E-03 7.11E-03 4.58E-04 2.45E-03 4.42E-04 6.73E-04 4.56E-04 

Esôfago (conteúdo) 1.72E-04 1.49E-03 2.61E-05 7.55E-04 1.03E-04 4.11E-05 9.83E-05 7.25E-05 3.13E-05 5.14E-05 

Esôfago 1.68E-03 9.37E-03 1.95E-04 3.43E-03 8.56E-04 3.46E-04 7.95E-04 5.94E-04 2.35E-04 3.23E-04 

Timo 1.50E+02 3.10E-04 7.41E-05 3.69E-04 2.01E-04 2.36E-04 1.90E-04 1.83E-04 8.41E-05 9.55E-05 

Estômago 3.12E-04 2.62E+01 2.26E-03 3.83E-03 4.76E-03 5.61E-04 1.12E-02 1.26E-02 3.32E-04 1.05E-03 

Intestino Delgado 7.58E-05 2.24E-03 5.44E+00 5.34E-04 1.18E-03 5.44E-04 9.83E-03 4.49E-04 1.11E-03 1.61E-03 
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Órgão Timo Estômago Intestino 

Delgado 

Fígado Glândulas 

Adrenais 

Vesícula 

Biliar 

Pâncreas Baço Rim 

(Direito) 

Rim 

(Esquerdo) 

Intestino Grosso 8.31E-05 2.22E-03 3.24E-03 9.84E-04 5.57E-04 8.19E-03 2.91E-03 1.09E-03 1.69E-03 8.92E-04 

Reto 3.86E-06 2.05E-05 1.73E-04 2.57E-05 3.57E-05 2.58E-05 3.96E-05 2.51E-05 9.50E-05 6.62E-05 

Fígado 3.74E-04 3.77E-03 5.23E-04 3.14E+00 5.54E-03 8.52E-03 1.56E-03 3.10E-04 2.96E-03 3.06E-04 

Adrenais 2.00E-04 5.22E-03 1.19E-03 5.62E-03 1.86E+02 8.06E-04 1.29E-02 2.20E-02 2.08E-02 2.84E-02 

Vesícula Biliar 2.38E-04 5.63E-04 5.36E-04 8.62E-03 8.01E-04 6.81E+01 1.37E-03 1.92E-04 8.92E-04 2.40E-04 

Pâncreas 1.97E-04 4.72E-03 9.99E-03 1.57E-03 1.28E-02 1.39E-03 3.69E+01 1.35E-03 1.21E-03 3.59E-03 

Baço 1.82E-04 1.24E-02 4.37E-04 3.05E-04 2.12E-02 1.82E-04 1.31E-03 2.63E+01 2.32E-04 7.58E-03 

Ureter 1.53E-05 1.11E-04 2.30E-03 1.02E-04 1.50E-04 1.20E-04 2.76E-04 1.10E-04 4.35E-04 3.63E-04 

Rim (direito) 2.84E-06 1.09E-05 3.62E-05 9.78E-05 6.83E-04 2.95E-05 3.92E-05 7.81E-06 1.23E+00 1.50E-05 

Rim (esquerdo) 3.16E-06 3.43E-05 5.23E-05 1.00E-05 9.37E-04 7.96E-06 1.17E-04 2.54E-04 1.50E-05 1.38E+00 

Bexiga 4.49E-06 2.52E-05 3.42E-04 2.56E-05 3.32E-05 3.19E-05 4.94E-05 2.61E-05 9.33E-05 6.69E-05 

Uretra 1.65E-06 1.27E-05 1.14E-04 1.63E-05 1.45E-05 1.45E-05 1.99E-05 1.22E-05 4.33E-05 3.16E-05 

Rim (medula, direito) 9.35E-05 3.57E-04 9.75E-04 1.51E-03 2.87E-03 9.83E-04 1.28E-03 2.53E-04 2.86E-01 4.63E-04 

Rim (medula, esquerdo) 9.97E-05 1.09E-03 1.10E-03 3.26E-04 3.46E-03 2.54E-04 2.07E-03 3.20E-03 4.70E-04 3.00E-01 

Útero 4.89E-06 2.94E-05 3.52E-04 3.26E-05 4.44E-05 3.86E-05 5.84E-05 3.24E-05 1.26E-04 8.47E-05 

Trompas de Falópio 7.14E-06 3.75E-05 4.91E-04 3.95E-05 5.35E-05 5.08E-05 8.30E-05 3.41E-05 1.54E-04 1.02E-04 

Ovário (direito) 5.82E-06 2.99E-05 3.97E-04 4.06E-05 4.67E-05 4.82E-05 6.62E-05 2.87E-05 1.82E-04 7.27E-05 

Ovário (Esquerdo) 5.10E-06 3.40E-05 3.77E-04 2.76E-05 4.13E-05 3.46E-05 6.24E-05 4.17E-05 9.09E-05 1.16E-04 

Vagina 2.66E-06 1.36E-05 1.26E-04 1.50E-05 2.10E-05 1.79E-05 2.56E-05 1.63E-05 5.50E-05 3.92E-05 

Intestino Delgado 1.04E-03 1.10E-03 3.23E-04 1.25E-04 1.39E-03 6.07E-04 1.07E-04 1.51E-04 3.47E-04 2.50E-05 
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Órgão Rim (dir 

medula) 

Rim (esq 

medula) 

Bexiga Mama Veias Artérias Pulmão 

(dir) 

Pulmão 

(esq) 

Útero Paratireoide 

Corpo 1.67E-04 1.66E-04 4.62E-04 3.56E-04 7.63E-04 7.08E-04 1.56E-04 1.80E-04 7.04E-04 5.54E-04 

Esqueleto 

(Superfície) 

2.53E-04 2.47E-04 3.53E-04 1.37E-04 7.66E-04 9.35E-04 1.10E-03 1.00E-03 2.32E-04 3.48E-04 

Mama 1.02E-04 1.13E-04 6.01E-06 7.46E+00 1.04E-04 1.08E-04 4.21E-04 3.99E-04 7.26E-06 1.24E-04 

Músculo 2.20E-04 2.08E-04 2.44E-04 1.04E-04 1.23E-03 1.43E-03 5.62E-04 6.03E-04 2.15E-04 1.16E-03 

Veias 6.41E-04 3.00E-04 1.33E-04 1.11E-04 5.03E+00 8.93E-03 1.09E-02 1.11E-02 4.66E-04 2.14E-04 

Artérias 1.79E-02 1.38E-02 2.24E-04 1.13E-04 8.93E-03 8.49E+00 1.97E-02 1.75E+02 2.62E-04 9.38E-04 

Cérebro 3.05E-06 4.05E-06 1.85E-07 1.88E-05 6.19E-05 1.84E-04 2.94E-05 3.14E-05 2.05E-07 1.58E-04 

M. O. Vermelha 1.96E-04 1.84E-04 4.67E-04 7.52E-05 3.54E-04 4.21E-04 1.70E-03 1.80E-03 4.12E-04 2.14E-04 

M. O. Amarelo 2.44E-05 2.37E-05 5.07E-05 2.59E-05 2.72E-04 4.36E-04 4.65E-05 4.84E-05 4.44E-05 1.93E-05 

Glândulas Salivares 1.15E-05 1.24E-05 6.99E-07 8.77E-05 8.51E-04 2.46E-03 1.15E-04 1.15E-04 7.92E-07 9.08E-04 

Músculos (pescoço) 2.21E-05 2.51E-05 1.51E-06 1.25E-04 1.36E-04 3.20E-04 3.33E-04 3.62E-04 1.39E-06 0.00E+00 

Laringofaringe 2.14E-05 2.52E-05 1.45E-06 1.01E-04 1.32E-04 3.15E-04 3.07E-04 3.17E-04 9.44E-07 1.02E-02 

Tireoide 3.65E-05 3.73E-05 2.02E-06 1.49E-04 2.12E-04 4.17E-03 6.04E-04 6.08E-04 1.67E-06 2.67E+00 

Paratireoide 4.10E-05 4.52E-05 5.59E-10 1.27E-04 1.94E-04 8.83E-04 7.25E-04 7.25E-04 1.47E-06 1.25E+04 

Traqueia 5.66E-05 6.22E-05 2.29E-06 2.05E-04 5.92E-04 1.92E-03 5.38E-03 1.16E-03 2.71E-06 3.28E-01 

Pulmão (direito) 2.49E-04 1.41E-04 7.07E-06 4.36E-04 1.09E-02 1.97E-02 1.33E+01 5.61E-04 8.89E-06 6.53E-04 

Pulmão (esquerdo) 1.25E-04 3.09E-04 7.20E-06 4.14E-04 1.11E-02 1.73E-02 5.61E-04 1.42E+01 9.07E-06 6.78E-04 

Coração 2.33E-04 3.08E-04 1.03E-05 7.29E-04 1.25E-03 9.74E-04 4.30E-03 7.83E-03 1.25E-05 2.90E-04 

Aorta 6.81E-04 4.80E-04 4.32E-05 4.12E-04 1.20E-03 2.07E-03 3.47E-03 6.89E-03 5.89E-05 8.43E-04 

Esôfago (conteúdo) 4.06E-05 3.04E-05 0.00E+00 3.60E-05 4.97E-05 6.21E-05 2.47E-02 6.21E-03 5.10E-07 3.16E-04 

Esôfago 2.69E-04 3.47E-04 8.61E-06 2.61E-04 5.02E-04 7.25E-04 1.88E-02 1.02E-02 1.01E-05 4.90E-03 

Timo 9.50E-05 1.02E-04 4.07E-06 5.22E-04 3.26E-03 2.19E-03 1.54E-02 5.34E-03 4.98E-06 1.25E-03 

Estômago 3.79E-04 1.10E-03 2.32E-05 4.36E-04 4.30E-04 9.87E-04 3.46E-04 6.98E-03 2.79E-05 1.03E-04 
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Órgão Rim (dir 

medula) 

Rim (esq 

medula) 

Bexiga Mama Veias Artérias Pulmão 

(dir) 

Pulmão 

(esq) 

Útero Paratireoide 

Intestino Delgado 1.04E-03 1.10E-03 3.23E-04 1.25E-04 1.39E-03 6.07E-04 1.07E-04 1.51E-04 3.47E-04 2.50E-05 

Intestino Grosso 1.12E-03 8.14E-04 1.04E-03 1.52E-04 4.76E-04 3.61E-04 1.23E-04 3.57E-04 1.17E-03 2.94E-05 

Reto 8.88E-05 6.55E-05 2.13E-03 6.07E-06 3.34E-04 1.90E-04 7.33E-06 7.48E-06 1.71E-02 1.56E-06 

Fígado 1.61E-03 3.21E-04 2.38E-05 3.68E-04 4.81E-03 3.39E-04 4.41E-03 3.36E-04 3.16E-05 1.13E-04 

Adrenais 3.08E-03 3.45E-03 3.15E-05 1.65E-04 7.90E-04 1.52E-03 4.19E-04 4.73E-04 3.89E-05 7.15E-05 

Vesícula Biliar 1.05E-03 2.57E-04 3.08E-05 4.23E-04 5.18E-04 4.21E-04 4.53E-04 1.59E-04 3.79E-05 6.92E-05 

Pâncreas 1.38E-03 2.09E-03 4.82E-05 2.46E-04 4.63E-03 3.15E-03 3.14E-04 3.80E-04 5.91E-05 6.00E-05 

Baço 2.58E-04 3.14E-03 2.26E-05 1.83E-04 2.05E-03 4.53E-04 2.21E-04 6.09E-03 3.04E-05 9.66E-05 

Ureter 4.00E-04 3.46E-04 7.56E-03 2.40E-05 3.68E-03 9.77E-03 2.45E-05 3.07E-05 3.96E-03 5.61E-06 

Rim (direito) 1.01E-02 1.53E-05 2.87E-06 3.13E-06 1.92E-05 1.47E-04 7.16E-06 3.66E-06 4.05E-06 1.12E-06 

Rim (esquerdo) 1.63E-05 9.84E-03 2.07E-06 3.84E-06 1.51E-05 1.76E-04 4.45E-06 9.92E-06 2.74E-06 1.34E-06 

Bexiga 8.93E-05 6.29E-05 1.93E+01 7.78E-06 2.22E-04 2.38E-04 7.77E-06 8.17E-06 1.60E-02 1.79E-06 

Uretra 3.97E-05 3.22E-05 1.58E-02 3.41E-06 1.66E-04 1.51E-04 2.78E-06 4.02E-06 1.92E-03 2.09E-06 

Rim (medula, dir) 1.27E+02 4.84E-04 8.03E-05 1.04E-04 5.95E-04 1.67E-02 2.37E-04 1.18E-04 1.10E-04 3.58E-05 

Rim (medula, esq) 5.13E-04 9.60E+01 5.89E-05 1.22E-04 3.04E-04 1.37E-02 1.44E-04 3.12E-04 7.90E-05 4.18E-05 

Útero 1.19E-04 8.16E-05 1.52E-02 8.85E-06 4.59E-04 2.65E-04 9.38E-06 9.94E-06 5.51E+01 2.03E-06 

Trompas de Falópio 1.50E-04 9.65E-05 1.08E-02 1.20E-05 4.88E-03 2.15E-03 1.05E-05 1.07E-05 2.12E-01 2.36E-06 

Ovário (dir) 1.66E-04 7.26E-05 3.52E-03 1.10E-05 5.20E-03 3.61E-04 1.13E-05 1.01E-05 5.33E-03 1.88E-06 

Ovário (esq) 9.03E-05 1.07E-04 8.34E-03 9.24E-06 5.02E-04 2.75E-03 8.16E-06 1.35E-05 4.60E-03 1.95E-06 

Vagina 5.34E-05 3.69E-05 1.55E-02 4.67E-06 1.83E-04 1.62E-04 4.72E-06 4.84E-06 2.03E-02 1.02E-06 

 


