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RESUMO 

 

Doença de Graves constitui a forma mais comum de hipertireoidismo e é diretamente causada 

por autoanticorpos que ativam o receptor do TSH. As opções de tratamento são DAT, cirurgia 

e 131I. Devido ao baixo custo-benefício e à fácil administração, o 131I vem sendo cada vez mais 

usado como primeira escolha de tratamento. O principal objetivo deste estudo foi avaliar a 

terapêutica com atividades fixas e os respectivos fatores de risco. Foram avaliados o percentual 

de captação máxima de 24h de 131I e a massa de tireoide de 25 pacientes submetidos ao 

radiodiagnóstico com atividade fixa de 555 MBq de 99mTc, para calcular as atividades 

ajustadas; e a evolução da função tireoidiana de 171 pacientes submetidos à radioiodoterapia 

com atividades fixas de 444, 555 e 740 MBq, no SMN-HC UFPE, no período de janeiro de 

2004 a dezembro de 2009. Foram analisados a relação entre atividades fixas e ajustadas; 

associação entre sexo, idade, massa de tireoide, duração da DG antes da radioiodoterapia, uso 

prévio de DAT e a relação entre a dose de medicação prévia e a massa corporal; no decorrer de 

12, 24 e 36 meses após a terapia. As taxas de remissão do hipertireoidismo de 85,0 %, 73,5 % e 

47,4 % foram estatisticamente significativas (p = 0,026) para todos os Grupos, 24 meses após a 

radioiodoterapia. As taxas de remissão foram inversamente proporcionais às atividades 

administradas, o que é possível concluir, que os critérios usados na prescrição das atividades 

fixas, não tenham sido adequados. Foi encontrada uma correlação de 7 % entre as atividades 

fixas e ajustadas. A análise de regressão logística mostrou que a remissão do hipertireoidismo 

foi estatisticamente significativa (p < 0,05) para os fatores de risco: sexo feminino e massa de 

tireoide de 31 a 60 g, no seguimento de 24 meses do Grupo tratado com 555 MBq de 131I. A 

análise de riscos proporcionais de Cox identificou diferenças significativas (p < 0,05) para os 

fatores de risco: medicação prévia, relação entre dose de medicação prévia e massa corporal e 

duração da DG antes da radioiodoterapia, apenas no seguimento de 36 meses dos três Grupos.  

Palavras chave: Doença de Graves. Fatores de risco. Tireoide. Atividade fixa. 

Radioiodoterapia. 



THERAPEUTICAL EVALUATION WITH ADJUSTED AND FIXED ACTIVITIES OF 
444, 555 AND 740 MBq OF 131I ON PATIENTS WITH GRAVES’ DISEASE 

 
Author: José Marcos Ferreira da Silva 
Adviser: Prof. Dr. João Antonio Filho (DEN – UFPE) 

 

ABSTRACT 

 

Graves Disease is the most common cause of hyperthyroidism is directly caused by 

autoantibodies that activate the TSH receptor. The treatment options are antithyroid drugs, 

surgery and I. Due to the low cost-effectiveness and ease of administration, the radioiodine 131

is being increasingly used as first choice of treatment. The main objective of this study was to 

evaluate the therapy activities prescribed empirically and their risk factors. Were evaluated the 

maximum uptake percentage of 24 hours of I and thyroid mass of 25 patients undergoing 131

diagnostic radiology with fixed activities of 555 MBq of Tc, to calculate the adjusted 

activities; and the thyroid function evolution of 171 patients undergoing radioiodine therapy 

99m

with fixed activities of 444, 555 and 740 MBq for assess the remission rates or cure of GD at 

the, SMN-HC UFPE between January 2004 and December 2009. Were examined: the 

relationship between fixed and adjusted activities; thyroid function; association between sex, 

age, weight of thyroid, duration of GD before radioiodine therapy, previous use of antithyroid 

drugs and the relationship between dose of previous medication and daily body mass during 

12, 24 and 36 months after therapy. A correlation of only 7 % among the activities fixed and 

adjusted. The rates of hyperthyroidism remission in 85.0 %, 73.5 % and 47.4 % were 

statistically significant (p = 0.026) for all groups, 24 months after radioiodine therapy. 

Remission rates were inversely proportional to the administered activity, which is possible to 

conclude that the criteria used in the prescription of activities still have not been adequate. The 

logistic regression analysis showed that the remission of hyperthyroidism was statistically 

significant (p < 0.05) for risk factors: female and thyroid mass 31 to 60 g, following 24 months 

the Group treated with 555 MBq of I. The analysis of Cox identified significant differences 

(p < 0.05) for risk factors: previous medication, the relationship between dose of previous 

medication and body mass and duration of GD before radioiodine therapy, only 36 months 

131

following the three groups.  

Key-words: Graves’ disease. Risk factors. Thyroid. Fixed activity. Radioiodine therapy. 



                                                                                                                                                        
   

1 INTRODUÇÃO 

  

 A medicina nuclear é uma especialidade médica reconhecida e praticada em todo o 

mundo (CABREJAS, 1999), mérito que está cada vez mais validado diante do surgimento de 

novos equipamentos na área de radiodiagnóstico por imagens, como a gama câmara 

computadorizada (OEI, 1995), as novas técnicas e metodologias empregadas e a utilização de 

dezenas de radiofármacos, a saber, o pertecnetato de sódio (Na99mTcO4), o iodeto de sódio 

(Na131I), etc., conforme as publicações de números 53 de 1987 e 80 de 1999 da Comissão 

Internacional de Proteção Radiológica.  

 No entanto, pesquisas realizadas em diversas fontes de veiculação de atividades da área 

médica (ANDRADE et al., 2001; HOWARTH et al., 2001; LOPEZ ESPINOSA, 2003; 

MONTE et al., 2004; GROSSO et al., 2005; LOPES, 2007), têm mostrado que a administração 

do 131I para o tratamento da Doença de Graves (DG) ocorreu sob diversos critérios quanto à 

aplicação das atividades radioiodoterapêuticas, que variaram de algumas dezenas até alguns 

milhares de megabequereis (MBq). Portanto, este quadro descreve um perfil bastante disperso 

sob o aspecto da radioproteção e da dosimetria da radioiodoterapia. 

 Diversos fatores interferem na captação de 131I pela tireoide: o nível de estresse 

(MOURA, 2004); o sexo feminino no período da puberdade, da gravidez e da lactação; os 

alimentos contendo bocígenos naturais; os anticoncepcionais, a ingestão habitual de altas doses 

de cálcio; as drogas antidiabéticas; e a ingestão de iodo de modo prolongado e contínuo 

(NETO; NICOLAU, 1977); os hormônios tireoidianos; as drogas antitireoidianas (DAT) e as 

tireoidites agudas, crônicas e infecciosas (ROCHA; HARBERT, 1979). Por outro lado, fatores 

como a captação máxima de 24 horas (h) de 131I, a massa e o tempo de residência do 

radiofármaco tireoideos, são determinantes para avaliar a quantidade do radioisótopo a ser 

administrada no tratamento (LIMA, 2002; ROSA, 1974; STABIN et al., 1996). 

 A literatura médica apresenta um grande número de trabalhos sobre o tratamento da 

DG, que avalia o uso do 131I como opção terapêutica, sem considerar a biocinética do paciente 

no que diz respeito à quantidade da atividade a ser administrada no tratamento, de forma que 

resulte numa relação ótima entre a qualidade do resultado a ser obtido e a quantidade da 

atividade utilizada (ICRP 52, 1987; ICRP 53, 1987; ICRP 60, 1990; ICRP 103, 2007).   

Atualmente, a radioiodoterapia está contemplada com diferentes formas de avaliar a 

atividade a ser administrada, dentre elas, pode-se citar: as equações de Quimby-Marinelli 



 
 

18
 

(1948); a Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único (SPECT, 1990); o 

formalismo do Medical Internal Radiation Dosimetry (MIRD, 1991); a Tomografia por 

Emissão de Pósitron (PET, 1993), as Imagens de Ressonância Magnética (MRI, 1997); etc.; 

propiciando a obtenção de avanços cada vez mais eficientes para a dosimetria a ser aplicada, 

com uma individualização mais detalhada da dose específica e da distribuição tridimensional 

do radionuclídeo pelos tecidos e órgãos do paciente (LIMA, 2002). 

 Entretanto, na literatura médica existem dois protocolos clássicos para administração de 

atividades radioterapêuticas de 131I para o tratamento da Doença de Graves. O primeiro utiliza 

atividades fixas variando de 370 MBq (10 mCi) a 555 MBq (15 mCi), respectivamente, 

utilizando o método da palpação para determinar a massa da tireoide. No segundo, a atividade 

é calculada em função do percentual (%) de captação máxima de 24h de 131I e da massa da 

tireoide, utilizando as equações do MIRD e de Quimby-Marinelli (LOPES, 2007 apud LESLIE 

et al., 2003, p. 978–983).  

 Portanto, considerando este contexto, o presente estudo tem os objetivos de avaliar a 

relação entre as atividades ajustadas em função do percentual de captação máxima, massa e 

tempo de residência tireoideos e as atividades fixas ou prescritas empiricamente; e o 

comportamento clínico da DG, nos primeiros três anos de tratamento, após a administração de 

atividades fixas de 444, 555 e 740 MBq de 131I, considerando as variáveis sexo, idade, massa 

da tireoide, duração da DG antes da radioiodoterapia, atividade fixa e medicação prévia como 

fatores de risco relacionados à remissão ou cura da DG; com a pretensão de fornecer subsídios 

estatísticos e dosimétricos aos profissionais da área, para que possam identificar a melhor 

atividade de 131I, avaliada em função da biocinética individual, a ser administrada na 

terapêutica, e os principais fatores de risco presentes ao longo de 36 meses de seguimento do 

tratamento de pacientes com Doença de Graves. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A glândula Tireoide e sua localização no corpo humano 

 

A glândula tireoide está localizada anteriormente aos primeiros anéis da traqueia, onde 

se encontra fixa e está envolta por uma cápsula de tecido conjuntivo, e na parte superior, os 

seus lóbulos chegam a atingir a laringe, conforme apresentado na Figura 1. A tireoide 

apresenta uma massa média de 17 gramas (g) para o Homem Referência Brasileiro, e 16,25 g 

para a Mulher Referência Brasileira (XIMENES, 2007), tem a cor vermelha escura, a forma de 

uma borboleta e sua massa varia em função de fatores como idade, sexo e as condições 

funcionais (CIVITA, 1986). 

 
Figura 1 – Imagem e localização da glândula Tireoide (Portal São Francisco, 2007) 

 
 Internamente, a glândula apresenta dois lóbulos de tamanhos diferentes e separados por 

camadas de tecido conjuntivo, constituídos por várias zonas amorfas, sem estrutura, e 

circundadas por uma camada de células cúbicas, os tireócitos, conforme a Figura 2 (tireoide 

sadia) e a 3 (tireoide enferma). Os três elementos básicos da estrutura interna de uma tireoide 

sadia (DORA et al., 2004), são: 

 1 – As células foliculares – são células epiteliais cuboides, podendo ser esféricas, 

ovoides ou tubulares, dispostas em uma camada com um diâmetro variando de 0,2 a 0,9 

milímetros (mm); e produzem os hormônios Triiodotironina (T3) e Tetraiodotironina (T4).     

 2 – As células parafoliculares – são responsáveis pela produção da calcitonina e estão 

localizadas no espaço interfolicular.  
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 3 – O coloide – é uma substância gelatinosa, viscosa e homogênea, formada 

basicamente pela glicoproteína tireoglobulina e os hormônios T3 e T4, e é responsável pelo 

armazenamento dos hormônios da tireoide.  

 

 
 

Figura 2 – Imagem de corte histológico de Tireoide sadia com aumento de 400X (DORA et al., 2004) 

 

2.2 Breve histórico da Doença de Graves  

 

O registro mais antigo de um tratado médico relativo ao hipertiroidismo com 

características evidentes da DG, foi escrito no Papiro de Ebers por volta de 1550 anos antes da 

Era Cristã, e descoberto em 1875, em Luxor, Tebas, Egito, por George Ebers. Esta obra contém 

descrição anatomo-patológica, recomendação cirúrgica e de ingestão de sais para o tratamento 

do hipertireoidismo (LOPEZ ESPINOSA, 2003).  

Tratados médicos gregos e chineses datados do século V a.C. referem-se ao tratamento 

de bócio com pó de algas marinhas (fonte de iodo) (NETO; NICOLAU, 1977).  

Os primeiros quadros clínicos detalhados da DG foram descritos nos anos de 1825, 

1835 e 1840, respectivamente, pelos médicos: Caleb Hillier Parry, inglês; Robert James 

Graves, irlandês; e Carl Adolph von Basedow, alemão (ROSA, 1974).  

 O tratamento da DG com 131I, foi realizado pela primeira vez, por Saul Hertz e Arthur 

Roberts, no Massachussets General Hospital, Nova Iorque, Estados Unidos da América, em 

1941 (ANDRADE et al., 2001 apud SAWIN; BECKER, 1997, p. 163-176).  

As principais influências responsáveis pela Etiopatogenia da DG, compreendem: Fatores 

Funcionais comprovados por meio da descoberta do Long-Acting Thyroid Stimulator (LATS) 
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ou hormônio estimulador da tireoide de ação prolongada, por Adams e Purves, em 1956 

(ROSA, 1974 apud ADAMS; PURVES, 1956, p. 11); Fatores Ambientais incluem alimentos, 

deficiência de iodo, enfermidades, guerras, etc. (GUIMARÃES, 2006); Fatores Emocionais 

desencadeados pela via córtico-hipotalâmica-pituitária, segundo estudos de Harris e Woods, 

em 1957 (ROSA, 1974 apud HARRIS; WOODS, 1957, p. 3-20); e Fatores Genéticos 

confirmados por Ingbar e Freinkel, ao verificarem que a maior incidência da DG ocorre em 

famílias de pessoas com essa enfermidade, em 1968 (ROSA, 1974 apud INGBAR; 

FREINKEL, 1958, p. 1603-1614). 

Um trabalho de avaliação diferencial de todo o genoma, verificou que a região no 

cromossoma 20q11.2 apresenta forte associação com a DG, sugerindo que os genes dessa 

região lhe confiram maior susceptibilidade; o que a caracteriza, portanto, como uma 

enfermidade multifatorial, complexa e poligênica, porém, com a contribuição relativa de cada 

fator citado ainda indeterminada (MACIEL et al., 2000 apud TOMER et al., 1999, p. 42-46). 

 

2.3 Doença de Graves 

 

A Doença de Graves, também chamada de bócio difuso tóxico ou “papeira”, é uma 

enfermidade autoimune, neste caso, o sistema de defesa do organismo (sistema imunológico) 

deixa de reconhecer o próprio corpo e, em vez de combater os microorganismos invasores, 

como vírus, bactérias, etc., passa a atacar as células ou tecidos saudáveis do próprio organismo. 

A DG leva a um aumento difuso da glândula tireoide com sinais concomitantes de hiperfunção 

glandular. É uma doença de grande importância clínica, pois suas alterações afetam o estado 

geral do paciente, podendo levá-lo à morte, constitui a forma mais comum de hipertireoidismo 

(60–80 % dos casos), afetando de cinco a 10 mulheres na faixa etária dos 40–60 anos para cada 

um homem (ANDRADE et al., 2001).  

O percentual de malignidade devido à DG corresponde a 5,7 %, conforme um estudo 

realizado no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, São Paulo, com 1.789 pacientes 

tireoidectomizados entre 1990 e 2000 (SANDRINI et al., 2001).  

A evolução da Doença de Graves é caracterizada por três aspectos básicos:  

1) O aspecto interno, onde ocorrem mudanças estruturais dos tecidos glandulares em 

resposta à ação de agentes inflamatórios que reduzem os folículos e alteram os coloides, 

conforme apresentado na Figura 3. 
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2) O aspecto externo, onde a glândula se apresenta difusamente aumentada de tamanho, 

de uma forma bilateral, conforme apresentado na Figura 4.     

3) O aspecto terminal mostra o processo degenerativo da glândula, após a redução dos 

elementos da estrutura interna a uma massa uniforme e inerte, conforme a Figura 5. 

 

 
Figura 3 – Imagem do aspecto anatomopatológico interno da Tireoide de paciente  
com Doença de Graves (Lâminas e Peças da Doença de Graves–Basedow. 2004) 

 

 
Figura 4 – Imagem do aspecto externo da região cervical de paciente com Doença de Graves  

mostrando o aumento difuso do volume da glândula Tireoide (ICARITO, 2003) 
 
  

 
 

Figura 5 – Imagem do aspecto anatomopatológico terminal da Tireoide de paciente com  
Doença de Graves (Lâminas e Peças da Doença de Graves–Basedow. 2004) 
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2.4 Etiopatogenia da Doença de Graves  

 

As razões que levam à DG ainda não estão completamente entendidas, mas, fatores 

genéticos, funcionais e ambientais já foram identificados e associados (HEJEDÜS et al., 2003). 

Os fatores genéticos da DG estão associados aos genes de classe II do Locus Human 

Leukocyte Antigen (HLA) ou Locus de Antígeno de Leucócito Humano, localizados no 

cromossomo 6 (ALVES, et al., 2006). 

Os fatores funcionais, tais como o sexo, provavelmente o fator mais atuante na gênese 

do bócio, abrangendo as implicações hormonais da puberdade, gravidez, lactação, menstruação 

e anticoncepcionais (NETO; NICOLAU, 1977); e as imunoglobulinas (IgG), agentes 

responsáveis pelas alterações imunológicas autoimunes da DG, estimulam e inibem a função 

da tireoide e são os principais agentes responsáveis pela ativação e inibição de sistemas 

enzimáticos específicos, aumentando e diminuindo a função da tireoide, por meio de 

estimulação hipofisiária (Manual Técnico de Patologia do Sistema Endócrino, PUC-PR, 2004). 

Os principais fatores ambientais podem ser a deficiência de iodo nos alimentos, 

provocando transformações estruturais no tecido glandular; os alimentos bocígenos, presentes 

em plantas da família das Crucíferas (cenoura, brócolis, couves, mandioca, mostarda, pêssego, 

etc.); os frutos do mar (algas, ostras, etc.); as leguminosas (soja, amendoim, etc.); as 

substâncias químicas: agrotóxicos, fluoretos, drogas antidiabéticas, ingestão habitual de altas 

doses de cálcio (bloqueia a organificação do iodo), e a administração de iodo de modo 

prolongado e contínuo, (bloqueia a organificação do iodo em pessoas com deficiência 

metabólica); etc. (NETO; NICOLAU, 1977).  

O controle da influência dos fatores ambientais citados foi efetuado por meio de 

orientação prévia e da aplicação de entrevistas, conforme propõe o Apêndice 2, realizadas 

antes e após o atendimento do paciente, com o objetivo de excluir aqueles que não estivessem 

em concordância com os critérios de inclusão. 

Outros fatores são as infecções virais pelo Herpes vírus, do Vírus da Imunodeficiência 

Humana, da hepatite B e C, etc.; alergias e rinites; estresse (um aumento na prevalência da DG 

durante e após a Guerra Civil da Iugoslávia, nos anos de 1992 a 1995, comprova a ligação do 

estresse com as tireoideopatias); tratamentos radioterapêuticos; tabagismo; terapias 

ortomoleculares (com a ingestão exagerada do selênio); tratamentos para engravidar, etc. 

(GUIMARÃES, 2006).  
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2.5 Sintomas e manifestações clínicas da Doença de Graves  

 

A DG apresenta diversos sintomas e manifestações externas típicos: aumento de 

volume da tireoide; aumento da freqüência cardíaca; sintomas de compressão; sudorese 

intensa; perturbações nervosas; intolerância ao calor; alterações cardiovasculares em 10–30 % 

dos pacientes; perda de peso, o que pode resultar em MIASTENIA, doença autoimune, 

degenerativa das conexões do sistema nervoso central com as fibras musculares, resultando em 

fadiga intensa e emagrecimento (LORENZONI et al., 2002); elevação da taxa de excreção de 

cálcio e fósforo, reduzindo a densidade óssea e aumentando o risco de fraturas, em idosos 

(ANDRADE et al., 2001); exoftalmia, uma das características mais importantes da DG, que 

significa etimologicamente, “olhos de fora”, ou “olhos de sapo” como é conhecido 

popularmente, etc. (CIVITA, 1986).  

 

2.6 Diagnóstico da Doença de Graves  

  

 O diagnóstico da DG é feito com base na história de sintomas, enfermidades e hábitos 

do paciente e de seus familiares; no exame físico e laboratorial. Neste último são observados os 

níveis hormonais de Triiodotironina Total (T3T), Tetraiodotironina Total (T4T), 

Tetraiodotironina Livre (T4L) e Thyroid Stimulator Hormone (TSH) ou Hormônio Estimulador 

da Tireoide. Os exames complementares compreendem os níveis de anticorpos da tireoide: 

antitireoglobulina (TGB-Ac), anticorpos antirreceptor do TSH (TRAb) e antitireoperoxidase 

(TPO-Ac); captação de iodo radioativo aumentada; diminuição do nível de colesterol total de 

alta densidade; ecografia Doppler-color; cintilografia e ultrassonografia da tireoide, etc. Estes 

dois últimos exames constituem diagnósticos qualitativos e quantitativos fundamentais para a 

definição e tratamento da DG (PECCIN et al., 2003; VIEIRA et al., 2003; VELASCO, 2004; 

NEVES et al., 2008). 

A cintilografia é um exame pelo qual se obtém a imagem de um tecido ou órgão 

específico através de uma câmara de cintilação ou gama câmara após a administração de um 

radiofármaco que tenha afinidade por aquele tecido ou órgão que se deseja avaliar.   

Devido à baixa energia de 140 quilo elétron-volts (keV) proveniente da radiação gama 

principal, um tempo de meia vida de 6,02h e um baixo nível de toxicidade apresentado pelo 

radionuclídeo 99mTc, os radiofármacos que o contêm são os mais utilizados nos exames 
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cintilográficos. Apesar das baixas atividades de radiação, deve se evitar o estudo com 

radioisótopos durante a gestação e a amamentação.  

A captação do 99mTc é diretamente proporcional ao grau de função e síntese hormonal 

da tireoide. As imagens cintilográficas são adquiridas nas incidências anterior e obliquas entre 

10 e 30 minutos após a injeção de pertecnetato e permitem a avaliação morfofuncional e a 

distribuição do radiofármaco pelo parênquima glandular, muitas vezes complementando dados 

clínicos ou ultrassonográficos (VELASCO, 2004).  

           Os dados obtidos de ultrassonografia podem ser utilizados para calcular as atividades e 

doses ajustadas para pacientes com DG (HEJEDÜS et al., 2003).  

 

2.7 Opções de tratamento da Doença de Graves 

 

Não há cura definitiva para doença autoimune como a DG, as terapêuticas consistem 

em intervenções que reduzam a capacidade da tireoide em responder à estimulação anormal do 

TRAb (CANADAS et al., 2007). 

Atualmente, o hipertireoidismo da DG é tratado por meio de três terapêuticas básicas: 

as DAT ou tionamidas, tais como, o metimazol (MMI) e o propiltiouracil (PTU); a iodoterapia 

ou administração do 131I com o objetivo de destruir o tecido glandular; e a cirurgia ou remoção 

de parte ou do todo glandular. Nenhuma delas é considerada ideal, visto que não atuam 

diretamente na etiopatogênese da disfunção.  

A escolha da opção de tratamento é norteada por diversos fatores. Por exemplo, os 

tireoidologistas, membros da American Thyroid Association (ATA), utilizam 131I como 

tratamento de primeira escolha, justificado pela alta recorrência da doença após utilização de 

drogas antitireoidianas (SOLOMON et al., 1990).  

No caso da iodoterapia, tem-se a captação máxima de 24h do iodo pela tireoide, a idade 

do paciente, a intensidade do hipertireoidismo, a preferência do paciente e do médico, os 

protocolos ou práticas médicas locais, os recursos disponíveis, o volume glandular e outros 

(ANDRADE et al., 2001; BARTALENA et al., 2005). 

Dentre as três diferentes formas de terapia do paciente com DG, a escolha depende do 

continente ou país, com base em considerações sobre os efeitos nocivos da radiação ou das 

inconveniências da utilização das DAT. A Tabela 1 apresenta os percentuais de primeira 

escolha disponíveis na literatura (ALBINO et al., 2001; ANDRADE et al., 2001). 
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Tabela 1 – Tratamento de primeira escolha do hipertireoidismo com Doença de Graves 

 

Percentuais (%) da preferência por terapias  Terapias 

América Latina Brasil EUA Europa Japão 
Iodoterapia 26 23* 69 22 11 
Drogas 73 76 30 77 88 
Cirurgia  1,3 1 1 1 1 
Fonte: (modificado de ALBINO et al., 2001). *Incluiu 16 % de pacientes que usavam 131I e drogas 
antitireoidianas. 
 

 

2.7.1 Tratamento com drogas antitireoidianas 

 

As DAT ou tionamidas avaliáveis neste estudo, MMI e PTU têm sido utilizadas no 

tratamento da DG há mais de 50 anos. Quase todos os pacientes com DG tratados com doses 

adequadas de tionamidas alcançam o eutireoidismo em 3 a 6 semanas. No entanto, cerca de 40 

a  50 % dos pacientes terão recorrência do hipertireoidismo dentro de um ano após suspensão 

do tratamento (CANADAS et al., 2007). Os principais alvos das DATs são pacientes com DG 

leve, bócios pequenos, crianças e adolescentes. As DAT têm seu mecanismo de ação principal 

na redução da síntese de T3 e T4. Supõem-se também que as DAT desempenhem função na 

autoimunidade da tireoide (COOPER, 2003).  

O esquema de tratamento com doses ajustáveis é o mais utilizado: o MMI apresenta a 

vantagem da dose única diária, dos efeitos colaterais dependerem da dose (raros com dose < 20 

mg/dia) e da hepatotoxicidade ser menos grave no tratamento do hipertireoidismo; podendo 

iniciar com doses de 20 a 40 mg/dia – com quase 100 % dos pacientes evoluindo para o 

hipotireoidismo após 6 a 12 semanas de tratamento. O PTU deve ser indicado para mulheres 

grávidas e lactantes, e pacientes com hipertireoidismo grave ou tempestade tireoidiana; 

podendo iniciar com doses de 200 a 400 mg/dia. As doses de MMI e PTU são reduzidas 

quando houver a normalização de T3 e T4 (COOPER, 1998; LEECH; DAYAN, 1998). 

As principais contraindicações são para pacientes com bócios volumosos, do sexo 

masculino, com idade acima de 40 anos e com níveis de T3 acima de 700 ng/dl. As principais 

limitações do uso de DAT no tratamento da DG são: A possibilidade de efeitos colaterais em 

até cerca de 7 % dos pacientes, dentre os quais, registra-se para o PTU: eritema cutâneo, 

urticária, artralgia, febre, leucopenia transitória, artrite, agranulocitose, anemia aplástica, 
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hepatite por necrose hepática aguda, etc.; e para o MMI: hepatite colestática, hipoglicemia, 

trombocitopenia, etc. A baixa aderência dos pacientes ao uso das DAT e a alta taxa de 

abandono ao tratamento em torno de 40–68 %, são outras desvantagens desta terapêutica 

(ANDRADE et al., 2001). 

 

2.7.2 Tratamento cirúrgico 

 

As pesquisas mostram que apenas cerca de 1 % dos casos de pacientes com DG são 

tratados com cirurgia no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão 

(Tabela 1). O tratamento cirúrgico atualmente tem indicações limitadas para pacientes com 

DG. Ele deve ser recomendado para crianças e gestantes alérgicas às DAT ou que não 

apresentem aderência ao tratamento; pacientes com bócios volumosos ou que recusam 

tratamento com o iodo radioativo; ou pacientes que apresentam um quadro grave de 

tireotoxicose. Geralmente, os tratamentos cirúrgicos são seguidos de uma ablação dos restos de 

tireoide com 131I. A taxa de cura ocorre em mais de 98 % dos casos (ALBINO et al., 2001; 

ANDRADE et al., 2001). 

As principais vantagens do tratamento cirúrgico para a DG são o rápido 

estabelecimento do controle do hipertireoidismo, a remoção de um bócio volumoso, ausência 

de qualquer efeito adverso sobre a oftalmopatia e o tratamento concomitante de nódulos 

coexistentes suspeitos de malignidade (CANADAS el al., 2007). 

A principal desvantagem da cirurgia é o risco de complicações relacionadas com as 

infecções, sangramentos, lesões (nervos laríngeos, vasos cervicais, traqueia e glândulas 

paratireoides), etc. Pode ocorrer também o hipotireoidismo e persistência ou recorrência do 

hipertireoidismo (ANDRADE et al., 2001). Em uma avaliação foi demonstrado que as taxas 

cumulativas de hipotireoidismo e hipertireoidismo verificadas após a cirurgia, foram, 

respectivamente: 13,8 e 3,5 % após um ano, 14,5 e 4,8 % após dois anos e 15,6 e 8 % após 

cinco anos (SIVANANDAN et al., 2004).  

 

2.7.3 Tratamento com 131I   

 

 O radionuclídeo 131I emite dois tipos de radiações ionizantes: os raios gama (γ) e as 

partículas beta (β). A absorção da partícula β implica numa alta ionização dos tecidos, devido à 
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deposição de sua energia em um curto raio de ação de cerca de 2 mm. A ionização destrói as 

macromoléculas e ou produz radicais livres devido à quebra das moléculas de água, alterando 

as condições funcionais celulares (MULLER et al., 1991). 

A administração do 131I ao paciente é feita por via oral e resulta em uma tireoidite 

intensa, secundária à radiação, uma fibrose intersticial progressiva e a uma atrofia glandular, 

resultando em inibição da capacidade de síntese hormonal da tireoide. Inicialmente, acontece a 

morte das células da tireoide e a liberação de antígenos na circulação, associadas com a 

elevação das imunoglobulinas e da imunorreatividade celular contra o receptor do TSH. 

Posteriormente, pode haver ablação de todo o tecido tireoidiano, e a consequente ausência de 

antígenos tireoidianos levaria à redução da autoimunidade (ANDRADE et al., 2004; 

CANADAS et al., 2007).  

Não existe um consenso sobre o melhor esquema de dose (atividade) a ser 

administrada, há controvérsia sobre qual seria a dose mais eficiente (METSO et al., 2004; 

VELKENIERS et al., 1988). Vários estudos mostraram que as taxas de remissão do 

hipertireoidismo após o uso do 131I, em tratamentos com atividades variando de 7 a 20 mCi, 

foram de 59 a 100 % (ANDRADE et al., 2004; HARDISTY et al., 1990; JARLOV et al., 1995; 

MARCOCCI et al., 1990; METSO et al., 2004; TORRING et al., 1996).  

A terapêutica com 131I apresenta uma aceitação bastante compatível com seus 

propósitos clínicos, exceto pela indução de hipotireoidismo iatrogênico transitório ou 

permanente. Diversos estudos mostram que nenhum outro efeito colateral significativo tem 

sido observado (AIZAWA et al., 1997; BARTALENA et al., 2005; MARTI et al., 2005; REID, 

2005; SOLOMON et al., 1990; WEMEAU, 2005).  

O hipotireoidismo transitório ocorre em cerca de 25 % dos pacientes que ficam 

hipotireoideos nos primeiros seis meses pós-dose. O hipotireoidismo permanente, geralmente, 

é aquele que se desenvolve ou persiste após um ano de tratamento. O hipotireoidismo está 

relacionado às maiores doses aplicadas de 131I, quando a eficiência do tratamento foi avaliada 

no decorrer do primeiro ano de seguimento (ROSS, 1995; SOLOMON et al., 1990). Passado o 

primeiro ano da radioiodoterapia, a ocorrência de hipotireoidismo parece estar mais 

relacionada a outros fatores, como a associação com tionamidas, fatores imunológicos, 

homogeneidade da distribuição do 131I na glândula, massa da glândula, radiossensibilidade 

individual e tempo de seguimento (TAMAGNA et al., 1979; BARTALENA et al., 2005; 

MARTI et al., 2005; REID, 2005).  
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A tireoidite actínica ou de radiação é uma complicação transitória que acomete cerca de     

3 % dos pacientes tratados com 131I. Os principais sintomas são: dor na região cervical anterior, 

com duração de três a quatro semanas, e, às vezes, exacerbação do quadro do hipertireoidismo 

devido à liberação do T3 e T4 na corrente sanguínea (JEFFCOATE et al., 2006).  

As principais contra-indicações para o uso do 131I são para pacientes grávidas, lactantes, 

ou com presença ou suspeita de malignidade tireoidiana (GRAHAM; BURMAN, 1986).  

A oftalmopatia da DG pode ser desencadeada ou agravada com o uso do 131I, devido à 

liberação de antígenos tireoidianos na circulação, promovendo uma reação cruzada com os 

fibroblastos oculares (BONNEMA et al., 2002). No entanto, alguns autores observaram que 

não há piora da oftalmopatia com o uso do 131I (MANSO et al., 1998). O uso concomitante de 

glicocorticoides previne o agravamento da oftalmopatia (BARTALENA et al., 1998). 

A ICRP avalia que o risco de dano genético associado à radioiodoterapia alcance cerca 

de 0,005 % dos pacientes, considerado menor que respectivo risco natural (DEGROOT, 1997).  

 

2.8 Métodos de avaliação de atividade terapêutica a ser administrada ao paciente 

  

O valor da atividade do 131I a ser administrada ao paciente com DG, pode ser avaliado 

pelo método do Medical Internal Radiation Dosimetry (MIRD) e pelas equações de Quimby-

Marinelli. Em ambos, os parâmetros básicos são: percentual de captação de 24h e meia vida 

efetiva do 131I, massa e dose absorvida desejada tireoideos (MANZANO et al., 2002). 

 

2.8.1 Avaliação da atividade acumulada pelo método do MIRD  

 

 O MIRD foi desenvolvido a partir da década de 60 para avaliar as doses decorrentes da 

radiação recebida por usuário de radiofármaco. Consiste na integração da atividade máxima 

(Ah) de um radionuclídeo em um órgão, segundo a Equação 1 (LIMA, 2002): 

 

∫
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Onde: Ãh é a taxa de atividade acumulada no intervalo de tempo de 0 a t;  
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Ah é a atividade máxima do radionuclídeo no órgão do paciente; λefj é a constante efetiva de 

decaimento para o j-ésimo componente da exponencial simples; e t é o tempo de decaimento.  

 Como a atividade acumulada até a completa eliminação do radionuclídeo é estimada 

quando a integral é calculada entre os limites de 0 até o infinito (∞), usa-se a Equação 2:  
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Onde: Ãh é a taxa total de atividade acumulada; 1,443 é uma constante adimensional (1/ln2); e 

T1/2ef é o tempo de meia vida efetiva do radionuclídeo em um órgão; conforme a Equação 3:  
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Onde: t1/2f é o tempo de meia vida física e t1/2b é o tempo de meia vida biológica do 

radionuclídeo utilizado. 

 

2.8.2 Tempo de residência de radiofármaco num tecido ou órgão  

  

 O tempo de residência (TR) ou permanência de um radiofármaco num determinado 

tecido ou órgão é definido pela Equação 4 (LIMA, 2002), e depende do tempo de meia vida 

efetiva (T1/2ef); e da fração (f) de atividade acumulada (Ãh/A0), onde (Ãh) é a atividade 

acumulada no citado órgão (Equação 2) e (A0) é a atividade administrada: 

 

ef/Tf,RT 214431 ××=                                                 (4) 

  

           O tempo de residência de radiofármaco num tecido ou orgão-fonte pode ser calculado 

assumindo que a retenção do radiofármaco no tecido ou órgão-fonte seja rápida e uniforme em 

relação às taxas de decaimento e de eliminação biológica correspondentes, ou  seja, λf >>> λb, 
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tem-se a constante de eliminação biológica num j-ésimo órgão, λbj ≈ 0, o que resulta em λefj ≈ 

λf. Desta forma, a Equação 4 passa a ser definida pela Equação 5 (LIMA, 2002):  

 

fR TfT ××= 4431,                                                       (5) 

 

Onde: f é a fração de atividade acumulada ou percentual de captação máxima, em (%); e Tf é o 

tempo de meia vida física do radionuclídeo.  

            Os cálculos dos tempos de residência de radionuclídeos em pacientes da Medicina 

Nuclear quando são medicados com radiofármacos de rápida absorção, como é o caso do 

iodeto de sódio pela tireoide e do pertecnetato de sódio pelo fígado, podem ser realizados pela 

Equação 5. Outra referência para esta aplicação está na ICRP 53 (1987, p. 9): quando é usado 

um radionuclídeo com uma meia vida física mais curta que a meia vida biológica (neste caso, 
131I e 99mTc), para os cálculos da dose absorvida na Medicina Nuclear, assume-se que a meia 

vida efetiva em um órgão seja igual à meia vida física. Desta forma, o Tef (Equação 4) foi 

substituído por Tf (Equação 5). 

 

2.9 Avaliação da dose absorvida pela Tireoide devido à administração do 131I  

 

O valor da dose absorbida pela tireoide, devido à adninistração de 131I em pacientes 

com DG é calculado pela Equação 6 (MANZANO et al., 2002 apud SNYDER et al., 1975): 

 

)(
)(

(%))(041,0)(
gm

diasT
CapMBqAGyD fe

T ×××=                                  (6) 

 

Onde: DT é a dose absorvida pela tireoide; 0,041 é uma constante de correlação entre as 

unidades utilizadas na referida equação, em Gy.g/MBq.dias; A é a atividade radioativa 

administrada; Cap (%) é o percentual de captação máxima de 24h de 131I pela tireoide; Tef é a 

meia vida efetiva do 131I na tireoide; e m é a massa da tireoide considerada.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local e período de estudo 

 

Este estudo foi realizado no Serviço de Endocrinologia e Metabologia e no Serviço de 

Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, no 

período de janeiro de 2004 a dezembro de 2009. 

 

3.2 Tipo de estudo 

 

Estudo observacional, do tipo prospectivo e retrospectivo, com a análise de quatro 

Grupos distintos de pacientes: pacientes submetidos ao radiodiagnóstico com 555 MBq de 
99mTc, que foram avaliados em termos de captação máxima e massa de tireoide, o que permitiu 

a avaliação de atividades ajustadas, para comparar com as atividades fixas, prescritas 

empiricamente; e pacientes submetidos à radioiodoterapia com atividades fixas de 444, 555 e 

740 MBq, conforme a evolução clínico-laboratorial, no seguimento de até 36 meses. 

 

3.3 População estudada 

 

O universo estudado foi de 248 (33 masculinos e 215 femininos) pacientes com Doença 

de Graves atendidos nos Serviços de Endocrinologia e Metabologia e de Medicina Nuclear do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (SEM-HC UFPE e SMN-HC 

UFPE), submetidos ao radiodiagnóstico com 99mTc e à radioiodoterapia com atividades fixas 

de 444, 555 e 740 MBq, no período de janeiro de 2004 a outubro de 2007, e com o seguimento 

clínico e laboratorial de até 36 meses, em dezembro de 2009. Destes, 52 pacientes foram 

excluídos por abandono do seguimento, restando 196, que foram divididos em quatro Grupos: 

            Grupo I – 25 pacientes submetidos à cintilografia da tireoide com atividade fixa de 555 

MBq de 99mTc para a avaliação da captação máxima, massa da tireoide e atividades de 
131I ajustadas, para comparar com as atividades fixas, prescritas para seus tratamentos; 

Grupo II – 20 pacientes tratados com atividade fixa de 444 MBq de 131I; 

            Grupo III – 132 pacientes tratados com atividade fixa de 555 MBq de 131I;                    e 

Grupo IV – 19 pacientes tratados com atividade fixa de 740 MBq de 131I. 
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3.4 Critérios de inclusão 

 

            Neste estudo, os critérios de inclusão dos pacientes foram os seguintes: 

            – Ser efetivamente diagnosticado como paciente com Doença de Graves; 

            – Ser voluntário e assinar um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 1); 

            – Ter a idade mínima igual a 18 anos e a máxima de 75 anos; 

            – Não estar consumindo Alimento(s) e ou usando Medicamento(s) e ou acometido por 

Enfermidade(s) que possa(m) interferir na captação do 131I pela tireoide, para mais ou 

para menos (ROSA, 1974; ROCHA, HARBERT, 1979);     

            – Estar na faixa do percentual de captação máxima de 24h de 131I de 27 % a 90 % (valor 

mínimo encontrado em um estudo realizado no SMN-UC UFPE entre 2004 e 2008 e 

o valor máximo proposto (ANDRADE et al., 2001), respectivamente; 

            – Apresentar níveis basais de T3 inferiores a 500 ng/ml (ANDRADE et al., 2001); 

            – Ter massa de tireoide mínima de 10 g e máxima de 90 g; 

            – Não estar sob suspeita ou acometido por carcinomas malignos da tireoide;          e 

            – Paciente feminina não estar grávida nem amamentando (ANDRADE et al., 2001). 

 

3.5 Critérios de exclusão 

  

Neste estudo, os critérios de exclusão dos pacientes foram os seguintes:: 

            – Estar em desacordo com os critérios de inclusão; 

            – Manifestar efeitos colaterais para com o uso de 131I;                                         

            – Desistir de participar do projeto, quando for incluso em qualquer avaliação especial; e 

            – Perder o seguimento por abandono do acompanhamento no decorrer dos 36 meses. 

 

3.6 Variáveis estudadas 

  

As variáveis estudadas foram divididas em três grupos distintos conforme os objetivos.  

            Grupo I – foi constituído pelas variáveis Independentes, representadas pelas atividades 

fixas de 444, 555 e 740 MBq de 131I que foram administradas aos pacientes. 

            Grupo II – foi constituído pelas variáveis Dependentes, representadas pelas funções da 

tireoide avaliadas pelo método de Quimioluminescência, onde foram considerados os seguintes 
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estados funcionais: Eutireoidismo ou função normal de captação da tireoide (TSH entre 0,3 e 

5,0 μUI/ml e T4 livre entre 0,7 e 1,8 ng/dl), Hipotireoidismo ou estado funcional de baixa 

captação da tireoide (TSH > 5 μUI/ml e T4 livre < 0,70 ng/dl) e Hipertireoidismo ou estado 

funcional de alta captação da tireoide (TSH < 0,3 μUI/ml e T4 livre > 1,8 ng/dl). 

 Grupo III – foi constituído pelas covariáveis, representadas pelas características dos 

pacientes que foram consideradas como fatores de risco para o tratamento: o sexo, a idade, a 

massa de tireoide, a duração da Doença de Graves antes da radioiodoterapia, o uso prévio de 

drogas antitireoidianas e a relação entre a dose de medicação prévia e a massa corporal do 

paciente . 

 

3.7 Procedimentos metodológicos 

 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, sob o 

protocolo de nº 008/2006 (Anexo 1) teve início a coleta de dados pessoais e clínicos (Apêndice 

2) e o estudo prospectivo de avaliação de captação máxima de 20 minutos de 99mTc pela 

tireoide dos pacientes do Grupo I submetidos ao radiodiagnóstico (Apêndice 3).  

O levantamento de dados retrospectivos dos pacientes relativos aos Grupos II, III e IV, 

submetidos à radioiodoterapia com atividades fixas de 444, 555 e 740 MBq no SMN HC-

UFPE, respectivamente, foram resgatados de prontuários no Serviço de Arquivo Médico e 

Estatística (SAME), e transcrito em uma Ficha de Coleta de Dados do Acompanhamento 

Clínico-Ambulatorial específica (Apêndice 4).  

 

3.8 Dados prospectivos avaliados  

 

3.8.1 Captação máxima percentual de 20 minutos de 99mTc e de 24 horas de 131I  

   

  Nesta avaliação foi utilizado o Protocolo de Captação (Apêndice 3). As atividades do 

radionuclídeo usadas no radiodiagnóstico foram acondicionadas em seringas de 5 ml, e 

medidas antes e após a aplicação do radiofármaco, por meio de um activímetro CAPINTEC 

modelo CRC-7, conforme a Figura 6, que foi previamente calibrado, com o intuito de subtrair a 

atividade radioativa do resíduo que restou na seringa após a injeção.  
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Figura 6 – Imagem do activímetro CAPINTEC modelo CRC-7 

 

 Vinte minutos após a aplicação da injeção de pertecnetato de sódio, o paciente foi 

posicionado na Câmara de Cintilação, conforme a Figura 7, para a tomada de cintilografia  e da 

captação máxima de 20 minutos de 99mTc. A Figura 8 mostra o gabinete de operação da câmara 

de cintilação com os dados da cintilografia resultantes da captação do 99mTc.  

 

 
Figura 7 – Imagem de paciente na Câmara de Cintilação STARCAM modelo 3200I 
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Figura 8 – Imagem do Gabinete de operação da Câmara de Cintilação STARCAM modelo 3200I 

 

 A atividade acumulada no tempo de tomada da cintilografia da região cervical foi 

calculada por meio da Equação 7: 

 

)e(1AA tλ

1t

×−−×=                                                       (7) 

 

Onde: At é a atividade ajustada para o intervalo de tempo t de tomada da cintilografia; A1 é a 

atividade líquida injetada ajustada para o início da tomada da cintilografia; te ×−λ  é o fator de 

decaimento entre a administração do radiofármaco e a realização do exame, onde e é a base do 

logaritmo neperiano, e λ é a constante de decaimento do 99mTc, considerada com o valor de 

0,001919 minuto-1 (λ = ln2/T1/2 99mTc, onde T1/2
99mTc = 6,02h).  

 Os resultados obtidos das Irregular ROI Statistics, onde ROI (Region of Interest) ou 

Região de interesse demarcada manualmente, fornecidas pela Câmara de Cintilação 

STARCAM 3200I, foram substituídos na Equação 8, descrita por Kidokoro-Kunii et al. (2006) 

para a obtenção do percentual de captação máxima de 20 minutos de 99mTc: 

 

        
CIPB

PTCBCTC mTc

100)((%)99 ××−=−
                                             (8) 

 

Onde: CTc-99m (%) é o percentual de captação máxima do 99mTc tomado aos 20 minutos após a  

injeção; CT é a contagem total na ROI; CB é a contagem total na ROI do background (BG) ou  
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radiação de fundo; PT é a contagem de pixels na ROI; PB é a contagem de pixels na ROI do 

BG; e CI é a  contagem da atividade injetada, ajustada (Equação 7) de acordo com a eficiência 

da captação encontrada para a geometria do estudo.  

 

3.8.2 Eficiência de contagem da câmara de cintilação STARCAM modelo 3200I  

 

  A determinação da eficiência de contagem da câmara de cintilação foi obtida 

utilizando-se o radionuclídeo 99mTc, e o simulador de tireoide Thyroid Uptake Phantom 

modelo 3109 da Searle Radiographic Incorporation, segundo as especificações do Apêndice 3. 

Foi usada uma amostra padrão de 377,4 MBq de 99mTc medida por um activímetro Capintec 

modelo CRC 7, calibrado segundo a norma da Resolução CNEN-NN-3.05.  

 

3.8.3 Conversão de captação máxima de 20min de 99mTc em captação de 24h de 131I 

  

    A conversão da captação máxima percentual de 20min de 99mTc em captação máxima 

de 24h de 131I, foi obtida por meio da Equação 9 (SMITH et al. 1990): 

 

  40,30(%)ln72,17(%) 99131 +×= −− mTcI CC                                      (9) 

 

Onde: CI-131 (%) é o percentual de captação de 24h do I31I após a administração do 

radiofármaco; 17,72 e 30,40 são coeficientes angulares e lineares da análise de regressão entre 

as captações; e CTc-99m (%) é o percentual da captação de 20min do 99mTc. 

 

3.8.4 Massa de Tireoide 

  

A estimativa da massa glandular foi baseada no método da palpação, conjuntamente, 

comparado com a dimensão do volume mostrada na cintilografia, conforme a Equação 10: 

 

Mnm ×=                                                            (10) 

 

Onde: m é a massa da tireoide estimada por palpação comparada à cintilografia, em g;  
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n é o número de aumentos do volume, em 1; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; etc. vezes o volume normal da 

tireoide; M é a massa padrão da tireoide, de 16,25 gramas/volume glandular normal feminino e 

de 17 gramas/volume glandular normal masculino, segundo a metodologia descrita por 

Ximenes (2007).   

  

3.8.5 Atividade administrada na radioiodoterapia  

  

A avaliação da atividade administrada na radioiodoterapia foi efetuada por prescrição 

empírica de atividades fixas (LOPES, 2007); e por meio de atividades ajustadas obtidas a partir 

da equação modificada do MIRD (LUCAS, 2002; MANZANO et al., 2002) utilizando os 

dados biocinéticos dos pacientes estudados. 

 

3.8.5.1 Atividades fixas 

  

            As atividades fixas de 444, 555 e 740 MBq usadas neste estudo, foram prescritas pelos 

médicos do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco (SEM-HC UFPE), com base no aumento da glândula, na 

ineficácia das DAT usadas, na severidade dos sintomas oftalmológicos do paciente, no 

histórico clínico do paciente, etc. – conforme foi confirmado por alguns médicos do referido 

serviço e pelos registros em Prontuários.  

 

3.8.5.2 Atividades ajustadas em função da captação e da massa de Tireoide  

  

 O valor das atividades ajustadas em função do percentual de captação máxima e da 

massa da tireoide foi calculado pela Equação 11, obtida a partir da combinação entre as 

Equações 5 e 6:  

 

 
R

T

TCap
gmGyDMBqA
××

×
=

(%)041,0
)()()(                                               (11) 

 

Onde: A (MBq) é a atividade ajustada a ser administrada; DT é a dose absorvida 

específicadesejada para o paciente, neste estudo foi considerada a de 200 Gy/g – por estar 
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relacionada com taxas de remissão ou cura do hipertireoidismo da Doença de Graves 

superiores a 80-90 % (ERIK; LARSEN, 2002; LUCAS, 2000; PETERS et al., 1997); m (g) é a 

massa de tireoide avaliada; 0,041 é uma constante dimensional; Cap (%) é o percentual de 

captação avaliado; e TR é o tempo de residência do radiofármaco na tireoide. 

Esta avaliação tem o objetivo de comparar as atividades realmente necessárias obtidas a 

partir de parâmetros dosimétricos fundamentais (captação, massa e tempo de residência 

tireoideos) com as atividades fixas, prescritas empiricamente.  

 

3.9 Dados retrospectivos analisados dos pacientes estudados 

 

Sexo: masculino e feminino; 

Idade agrupada desta forma: de 18 a 45 anos; de 46 a 60 anos e acima de 60 anos; 

Massas de tireoide de 16 a 30 g (tamanho normal ou aumento discreto: cerca de 1 a 2 

vezes o tamanho normal da glândula que é de 17,0 g); de 31 a 60 g (aumento médio: cerca de 2 

a 3 vezes o tamanho normal da glândula) e acima de 60 g (aumento acentuado: maior que 3 

vezes o tamanho normal da glândula). 

Tempo de duração da Doença de Graves antes da radioiodoterapia: de 0,5 a 2,0 anos; de 

2,1 a 5,0 anos e acima de 5,0 anos.                             e 

Uso prévio de drogas antitireoidianas (MMI e PTU), com respectiva dose máxima 

utilizada, em miligramas (mg)/dia e em mg/kg/dia devido à massa corporal do paciente. 

A avaliação da evolução de função da tireoide levou em consideração os dados 

existentes nos prontuários relativos ao TSH e T4 livre (quimioluminescência) no 12º, 24º e 36º 

mês após a radioiodoterapia. Foi considerado: Eutireoideo, o paciente com o nível de TSH 

entre 0,3 e 5,0 μIU/ml e o de T4 livre entre 0,70 e 1,80 ng/dl; Hipotireoideo, o paciente com 

nível de TSH > 5 μIU/ml e o de T4 livre < 0,70 ng/dl e Hipertireoideo, o paciente com nível de 

TSH < 0,3 μIU/ml e o de T4 livre > 1,8 ng/dl.  

 

3.10 Análise estatística  

 

A análise descritiva das variáveis qualitativas e quantitativas foi realizada por meio do 

Teste Qui quadrado, Gráficos e Tabelas contendo média e desvio padrão. 

Para comparar a associação entre as variáveis na análise univariada foram utilizados:  
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o Teste Qui quadrado de Independência (verifica se existe independência entre duas 

variáveis medidas nas mesmas unidades experimentais), o Teste de Correlação de Pearson e a 

Odds Ratio com intervalo de confiança de 95 %.  

A análise de sobrevida é um método estatístico que tem por objetivo o estudo de coorte 

(um conjunto de pessoas que tem em comum um evento que se deu no mesmo período, onde se 

procura estabelecer um nexo causal entre os eventos a que o Grupo foi exposto e o desfecho 

final da saúde das pessoas) ou ensaios clínicos, tendo como variável resposta o tempo entre a 

entrada do indivíduo no estudo e a ocorrência de um evento a ser relacionado com a exposição 

ou tratamento: falha, doença, morte, remissão, cura, etc. Exemplos de aplicação: tempo de 

remissão, em semanas, para pacientes com leucemia; tempo, em anos, até a ocorrência de 

doença coronariana, numa coorte de indivíduos sãos; etc. (TORRES; PINHEIRO, 2009). 

Na análise multivariada foi usada a técnica denominada Cox Proportional-Hazards 

Regression for Survival Data (COXPH) ou análise de Regressão de Riscos Proporcionais de 

Cox para variáveis dependentes da duração das observações, uma das técnicas da análise de 

sobrevida mais utilizada em estudos epidemiológicos. Foram estimadas as relações dos riscos 

para as mudanças de unidades nos preditores (covariáveis), conjuntamente com as estatísticas 

dos testes da Razão de probabilidade, de Wald e de Log-rank (FOX, 2002; DAVID, 2005).  

O teste ratio de probabilidade é um teste estatístico que expressa em quantas vezes o 

diagnóstico de uma doença se torna mais provável se o resultado do teste for positivo – 

corresponde à razão entre a probabilidade de um teste ser positivo na presença de uma doença 

e a probabilidade do teste ser positivo na ausência desta mesma doença. 

O teste de Wald é um teste estatístico paramétrico muito usado para testar o verdadeiro 

valor do parâmetro baseado na avaliação da amostra (HARRELL, 2001). 

O teste de Log-rank ou teste de Mantel-Cox é um teste paramétrico de hipótese, usado 

para comparar as distribuições da sobrevivência de duas amostras, quando os dados são 

claramente censurados. É muito utilizado nos ensaios clínicos para obter-se a eficácia entre um 

tratamento novo e o de controle quando a medida do evento é o tempo (DAVID, 2005).  

Todas as conclusões decorrentes da avaliação foram tomadas com um nível de 

significância de 5 %. O software R (iniciais dos seus criadores: Robert Gentleman e Ross 

Ihaka) é uma linguagem poderosa livremente disponível para análises estatísticas.  

O software utilizado na análise multivariada deste estudo foi o R versão 2.10.9, usando 

como dados de entrada as variáveis apresentadas no Apêndice 5.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Estudo prospectivo  

 

4.1.1 Avaliação da captação máxima, massa e atividade necessária na tireoide 

   

  A Figura 9 apresenta uma imagem de cintilografia parcial de tireoide contendo dados 

(indicados por setas) fornecidos pela câmara de cintilação, utilizados na caracterização do 

radiodiagnóstico: (File name: ANTERIOR, Zoom: 1.00, Nuclide: Tc–99m e Windows: Peak 1 

140 kev) e na determinação da eficiência e da captação máxima percentual de 20 minutos do 
99mTc: Time (sec) ou tempo total da contagem.  

 

 
 

Figura 9 – Cintilografia de Tireoide com Time (sec) ou tempo total da contagem e outras  
caracterizações da tomada e da janela de energia do radionuclídeo 99mTc 

   

  A Figura 10 apresenta uma imagem de cintilografia parcial de tireoide contendo dados 

(indicados por setas) utilizados na captação máxima percentual do 99mTc por pacientes com 

Doença de Graves. Devido à existência de controvérsias quanto ao maior BG existente em 
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torno da tireoide por ocasião da tomada da captação máxima de 99mTc: Smith et al. (1990) – 

usou o BG superior para a captação de 5 minutos de 99mTc, e Kidokoro-Kunii et al. (2006) – 

usou o BG inferior à direita para a captação de 20 minutos de 99mTc. Neste estudo foi feito um 

levantamento na parte inferior e superior do citado órgão.  Desta forma, o BG escolhido para 

ser usado no cálculo do respectivo percentual de captação máxima foi o de maior valor 

encontrado.  

 

 
 

Figura 10 – Cintilografia de Tireoide modificada com dados da Região de  
Interesse (ROI) e demarcações da radiação de fundo 

   

 De uma amostra padrão de 377,4 MBq de 99mTc usada no simulador de tireoide do tipo 

Thyroid Uptake Phantom modelo 3109 da Searle Radiographic Incorporation, conforme os 

Parâmetros de aquisição de captação da Tireoide (Apêndice 3), obteve-se quatro tomadas de 

ROI, contendo: 138.320, 144.810, 144.810 e 138.320 contagens totais, onde ambas 

apresentaram 2.352 contagens para o BG, e corresponderam, respectivamente, a 144.818, 

156.884, 156.884 e 144.818 desintegrações por segundo (dps) ou Bequeréis (Bq) fornecidas 

pela amostra padrão para seus respectivos tempos de duração de contagens, onde ambas 

apresentaram contagem zero (0) para o BG; resultando numa média de (0,92 ± 0,02) 

contagem/Bq. A eficiência avaliada neste estudo está em concordância com a eficiência usada 
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por Kidokoro-Kinii et al. (2006), um dos autores da equação de captação máxima do 99mTc por 

paciente com Doença de Graves, que foi de 1,00 contagem/Bq, conforme informação obtida 

pelo e-mail: n-emoto@nms.ac.jp. 

   A Tabela 2 apresenta os parâmetros fornecidos nas Figuras 9 e 10 que são 

imprescindíveis para se efetuar o cálculo da captação máxima percentual de 99mTc por paciente 

com Doença de Graves, utilizando a Equação 8. 

 
Tabela 2 – Parâmetros da Cintilografia de paciente com Doença de Graves utilizados na 
avaliação do percentual de captação máxima de 99mTc pela Tireoide  
 

Parâmetros da Cintilografia usados na avaliação da captação 
de 20 minutos de 99mTc 

Valor 
 

Tempo da contagem da cintilografia (TC) 260,93 segundos 
Número de pixels (Área of ROI) (PT) 812 Pixels 
Contagem total (CT) 35.803 contagens 
Desvio padrão da contagem total (DP) 13,516 contagens 
Número de pixels no BG (Área of ROI)* (PB) 171 Pixels 
Contagem total no BG inferior* (CB) 4.339 contagens 
Desvio padrão da contagem no BG inferior* (DP) 5,720 contagens 

            *Por motivo de ordem técnica, os dados das ROI dos BG não foram impressos, e sim compilados.  
  

 A Tabela 3 apresenta os resultados da avaliação dos percentuais de captação máxima do 
99mTc e do 131I; das massas de tireoide; e das atividades avaliadas em função do tempo de 

residência, da massa e do percentual de captação máxima tireoideos; e das atividades 

prescritas, avaliadas pelo método de palpação da tireoide dos 25 pacientes com Doença de 

Graves. É importante observar que foram avaliados – em estudo paralelo deste autor – 30 

pacientes em relação às massas de tireoide estimadas por palpação e por ultrassonografia, onde 

as médias apresentaram, estatisticamente, os mesmos resultados, de (42 ± 17) g e (42 ± 21) g, 

respectivamente; e uma Correlação de 0,85 (p < 0,000), forte positiva, segundo Santos (2007). 

            Observa-se na Tabela 3 que as variáveis idade e massa de tireoide apresentaram uma 

correlação positiva fraca de 0,166 (p = 0,4267) com 23 graus de liberdade, confirmando que a 

correlação entre idade e massa de tireoide só é verificada para a tireoide sadia e durante o 

crescimento do indivíduo, segundo o estudo de Monte et al. (2004). As variáveis percentuais de 

captação máxima de 131I e massa de tireoide apresentaram uma correlação negativa fraca de 

0,0419 (p = 0,8423) com 23 graus de liberdade, confirmando que a atividade captada pela 

tireoide após a administração de uma atividade de 131I varia de um paciente para outro, 
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dependendo de vários fatores, tais como: "grau" de captação do iodo, massa de "tecido 

captante", meia vida efetiva do iodo na tireoide, distribuição da radioatividade no tecido e 

radiossensibilidade das células; segundo Araujo et al. (2007); e não apenas da massa da 

tireoide estimada. As correlações foram obtidas pelo Teste de Correlação de Pearson.  

    Também foi verificado que a diferença entre as atividades fixas de 131I e as ajustadas, 

apresentou um fraco Coeficiente de Determinação (R2 = 0,0692) na associação das duas 

variáveis, significando que apenas 6,9 % dos valores estimados para as atividades fixas 

estavam em concordância com os valores calculados para as atividades ajustadas. Portanto, 

observa-se, a falta de relação estatisticamente significativa (p > 0,05) entre as atividades fixas 

administradas e as atividades calculadas com base na captação e massa tireoideas avaliadas 

neste estudo. 

 A distribuição das atividades ajustadas e fixas ou administradas, analisadas pelo Teste 

Qui quadrado, com um grau de liberdade, apresentou uma diferença estatisticamente 

significativa (p < 0,05) para todos os pacientes, variando de p = 0,0001 a p = 0,0107.  

 A média mais ou menos desvio padrão encontrada para a captação máxima de 99mTc 

dos 25 pacientes com DG foi de (8,37 ± 10,86) % variando de 0,83 % a 45,85 %. Em 

condições operacionais similares às realizadas neste estudo, a média mais ou menos desvio 

padrão da captação de 20 minutos de 99mTc para os pacientes com Doença de Graves foi de 

(11,87 ± 9,44) % variando de 0,97 % a 40,1 %. Os resultados obtidos estão compatíveis com 

valores da literatura verificados por Kidokoro Kunii et al. (2006). 

 Observa-se ainda na Tabela 3, que os pacientes 3 e 8 apresentaram uma altíssima 

diferença entre as atividades fixas e ajustadas de –409 e –346 % devido à baixa captação 

máxima  de 27 e  34 % e às grandes massas de tireoide de 49 e 68 g, respectivamente. No 

entanto, o paciente 24 apresentou a melhor correlação dentre os 25, com uma diferença de 10 

% entre as atividades fixas e ajustadas, devido à alta captação máxima de 45 % e à baixa massa 

de tireoide de 24 g. 

 Portanto, o quadro descrito anteriormente e os dados apresentados na Tabela 3 mostram 

um perfil bastante disperso sob o aspecto dosimétrico da aplicabilidade atual do 131I na 

terapêutica da Doença de Graves, por exemplo. Os dados apresentados estão em desacordo 

com as diretrizes preconizadas em relação à quantidade da atividade a ser administrada em 

radioterapias, de forma que resulte numa relação ótima entre a qualidade do resultado a ser 

obtido e a quantidade da atividade utilizada (ICRP 52, 1987; ICRP 53, 1987; ICRP 103, 2007).  
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Tabela 3 – Parâmetros avaliados de pacientes com Doença de Graves, submetidos à 
Cintilografia da Tireoide com 555 MBq de 99mTc, segundo as variáveis, no SMN-HC UFPE, 
no período de 2006 a 2007 
 

Variáveis 
Captação (%)  

máxima 
Atividades 

(MBq) 
Diferença 

entre atividades 

Paciente 
Idade 
(anos) 

99mTc 131I 

Massa de 
Tireoide 

(g) Fixas Ajustadas Fixa/Ajustad
a 

(%) 

1 18 6,96 49 49 555 488 67 12 
2 50 2,39 46 24 555 477 78 14 
3 59 0,83 27 49 555 2826  –2271 –409 
4 18 1,18 33 26 555 1004 –449 –81 
5 59 19,67 83 24 555 146 409 74 
6 47 36,50 94 24 555 114 441 79 
7 38 9,11 70 49 555 420 135 24 
8 51 1,22 34 68 555 2473 –1918 –346 
9 64 45,85 98 24 555 105 450 81 

10 61 6,50 64 24 555 246 309 56 
11 44 4,67 58 24 555 300 255 46 
12 20 12,01 74 33 555 253 302 54 
13 45 7,75 67 49 555 459 96 17 
14 45 1,70 40 49 555 1288 –733 –132 
15 55 4,73 58 24 555 300 255 46 
16 36 3,82 54 24 555 346 209 38 
17 39 2,11 44 32 555 695 –140 –25 
18 44 2,25 45 16 555 332 223 40 
19 44 13,23 76 49 555 357 198 36 
20 37 1,46 37 16 555 491 64 11 
21 51 1,70 40 24 555 631 –76 –14 
22 40 14,31 78 41 555 283 272 49 
23 70 4,66 58 50 555 625 –70 –13 
24 20 2,27 45 24 555 498 57 10 
25 39 2,34 45 16 555 332 223 40 

Média 44 8,37 57 33 555 620 - - 
Desvio padrão 14 10,86 19 14 0 667 - - 

 
 

A Figura 11 foi construída a partir dos dados apresentados nas Tabelas 3 e A6.1 

(Apêndice 6), e dos estudos realizados por Muller et al. (1991), Grosso et al. (2005) e este 

autor, dentre outros, que sugerem a dose absorvida específica de 200 Gy/g como a ideal para o 

tratamento de pacientes com Doença de Graves, considerando o custo benefício social. Dentre 

as seis curvas de atividades ajustadas em função da massa da tireoide, do percentual de 

captação máxima e da dose absorvida específica desejada, a de 200 Gy/g, poderia ser aplicada 

na radioiodoterapia de pacientes com DG que estivessem inseridos nos intervalos apresentados 

de 30 a 80 % de captação máxima de 24h de 131I, de 10 a 90 g de massa de tireoide e de 150 a 

400 Gy/g de dose absorvida específica desejada na tireoide, considerando um Erro Relativo 

percentual de ± 10 %.  
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Figura 11 – Curvas de atividades terapêuticas com 131I ajustadas em função de massas de 

Tireoide, doses absorvidas específicas desejadas e captação máxima de 24h de 57 % 
 
 
4.2 Estudo retrospectivo 
  

A amostra geral retrospectiva inicial foi constituída por 223 pacientes com DG dos 

quais 52 (23,3 %) deles foram excluídos em razão do abandono ao seguimento, permanecendo 

171 pacientes no estudo. A Tabela 4 apresenta a distribuição dos pacientes com DG que foram 

efetivamente selecionados para este estudo, conforme as variáveis referidas.  

Os 171 pacientes estudados apresentaram as seguintes características: 140 (81,9 %) 

eram mulheres; uma idade média de (39,0 ± 11,0) anos, onde 121 (70,8 %) com idades entre 18 

e 45 anos, 44 (25,7 %) com idades de 46 a 60 anos e 6 (3,5 %) com idades acima dos 60 anos; 

76 (47,5 %) estavam hipertireoideos antes da radioiodoterapia de 0,5 a 2,0 anos, 60 (37,5 %) de 

2,1 a 5,0 anos, e 24 (15,0 %) há mais de 5,0 anos; 86 (52,8 %) apresentaram massas de tireoide 

estimadas por palpação de 16 a 30 g, 73 (44,8 %) com massas de 31 a 60 g e 4 (2,4 %) com 

massas superiores a 60 g; 143 (83,6 %) realizaram tratamento prévio; 20 (11,7 %) receberam 

444 MBq, 132 (77,2 %) receberam 555 MBq e 19 (11,1 %) receberam 740 MBq de 131I. 

 Comparando-se estes dados em relação aos similares obtidos em um estudo 

retrospectivo de avaliação da radioiodoterapia de 164 pacientes com DG realizado no SEM-

HCUFPE por Canadas et al. (2007), onde 81,1 % eram mulheres; idade média foi de (39,8 ± 

13,2) anos; 80,5 % realizaram tratamento prévio; 62,8 % do tratamento foi realizado com 
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atividades fixas de 555 MBq; e 22,3 % abandonaram o tratamento no decorrer de 24 meses de 

acompanhamento, obteve-se uma correlação positiva forte de 0,999 (p = 0,0009).               

 A literatura mostra que a DG é cinco a 10 vezes mais encontrada em mulheres do que 

em homens, reforçando os dados deste estudo, onde foi encontrada a proporção de um homem 

para cada cinco mulheres. A prevalência descrita na literatura é de 0,2 % a 0,6 % no gênero 

masculino e 2 % a 2,5 %, no feminino (WEETMAN, 2000; LIMA et al., 2005). 

 As médias das idades dos dois estudos confirmam os dados da literatura, que mostram o 

pico de prevalência da DG entre a segunda e quarta décadas de vida (JEFFCOATE et al., 

2006).    

 
Tabela 4 – Variáveis avaliadas dos 171 pacientes com Doença de Graves, tratados no SMN-HC 
UFPE, segundo as atividades fixas de 131I, no período de 2004 a 2007 

 
Atividade de 131I (MBq) 

444 555 740 
Número de Pacientes (N) 

Variáveis 

N % N % N % 
Sexo       

Masculino 2 10,0 24 18,2 5 26,3 
Feminino 18 90,0 108 81,8 14 73,7 

       
Faixa etária (anos)       

18 a 45  13 65,0 100 75,8 8 42,1 
46 a 60  7 35,0 27 20,4 10 52,6 

> 60  0 0,0 5 3,8 1 5,3 
       

Duração da Doença de Graves (anos)       
0,5 a 2,0 11 57,9 58 47,5 7 36,8 
2,1 a 5,0 8 42,1 48 39,3 4 21,1 

> 5,0  0 0,0 16 13,1 8 42,1 
       

Massa de tireoide (g)       
16 a 30  9 47,4 68 54,4 9 47,4 
31 a 60  10 52,6 54 43,2 9 47,4 

> 60  0 0,0 3 2,4 1 5,2 
       

Tratamento prévio       
Sim 18 90,0 111 84,1 14 73,7 
Não 2 10,0 21 15,9 5 26,3 

      
 

 A Tabela 5 apresenta a distribuição da escolha dos 143 (83,6 %) pacientes que 

realizaram tratamento prévio com tionamidas e as atividades de 131I usadas na terapêutica. 

Observa-se que apenas 16,4 % dos pacientes com DG foram submetidos ao 131I, como 

tratamento de segunda escolha, após não terem obtido remissão ou cura da DG com o uso de 
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tionamidas. Os percentuais utilizados nos três Grupos de pesquisa foram bastante variados. O 

uso de MMI por 113 (79,0 %) pacientes foi superior ao uso de PTU, onde apenas 30 (21,0 %) 

pacientes tiveram o uso dessa medicação confirmado. As três principais causas de abandono do 

tratamento com DAT verificadas neste estudo, foram os custos, a ineficiência e os efeitos 

colaterais do medicamento. 

O uso de MMI apresenta as seguintes vantagens: o pré-tratamento induz taxas de 

remissão ou cura maiores que com PTU (DE SOUZA et al., 2006), dose única diária 

(NICHOLAS et al., 1995), efeitos colaterais dose-dependentes raros com dose < 20 mg/dia 

(COOPER, 1986) e a evolução de quase todos os pacientes para o eutireoidismo dentro de 6 a 

12 semanas de tratamento com 30 mg/dia (ANDRADE et al., 1999). Neste estudo, a taxa de 

remissão da DG pré-tratada com MMI foi de 70,8 % para doses < 30 mg/dia e de 75,5 % para 

doses ≥ 30 mg/dia; com PTU a taxa de remissão foi de 60 %, confirmando a maior eficácia do 

MMI com doses ≥ 30 mg/dia, segundo resultados encontrados por De Souza et al. (2006). 

 
Tabela 5 – Medicação prévia dos 143 pacientes com Doença de Graves, tratados no SMN-HC 
UFPE, segundo as atividades fixas de 131I, no período de 2004 a 2007 
 

Atividade de 131I (MBq) 
444 555 740 

Número de Pacientes (N) 

Medicação prévia 

N % N % N % 
Metimazol (mg/dia) 16 88,9 89 80,2 8 57,1 

5 a 20  8 50,0 37 41,6 3 37,5 
21 a 40 7 43,7 41 46,0 2 25,0 

> 40 0 0,0 4 4,5 1 12,5 
Sem registro do valor da medicação 1 6,3 7 7,9 2 25,0 

       
2 11,1 22 19,8 6 42,9 Propiltiouracil (mg/dia) 

100 a 200 0 0,0 8 36,4 1 16,7 
201 a 400 2 100,0 8 36,4 1 16,7 

> 400 0 0,0 2 9,0 2 33,3 
Sem registro do valor da medicação 0 0,0 4 18,2 2 33,3 

 
Droga antireoidiana 

      

Metimazol (mg/kg/dia de massa corporal) 16 88,9 89 80,2 8 57,1 
0,1 a 0,3 6 37,5 32 36,0 0 0,0 
0,4 a 0,6 5 31,3 42 47,2 5 62,5 

> 0,6 3 18,7 6 6,7 1 12,5 
Sem registro do valor da medicação 2 12,5 9 10,1 2 25,0 

       
Propiltiouracil (mg/kg/dia de massa corporal) 2 11,1 22 19,8 6 42,9 

1,2 a 3,5 0 0,0 9 40,9 1 16,7 
3,6 a 7,0 2 100,0 4 18,2 1 16,7 

> 7,0 0 0,0 3 13,6 2 33,3 
Sem registro do valor da medicação 0 0,0 6 27,3 2 33,3 
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Os pacientes do Grupo II tratados com MMI receberam uma dose média de (23,8 ± 

10,7) mg/dia, o Grupo III recebeu (27,0 ± 12,9) mg/dia e o Grupo IV recebeu (40,0 ± 20,7) 

mg/dia. Os pacientes do Grupo II tratados com PTU receberam uma dose de (300,0 ± 00) 

mg/dia, o Grupo III recebeu (318,8 ± 204,6) mg/dia e o Grupo IV (360,0 ± 230,2) mg/dia.  

Em um estudo retrospectivo com 164 pacientes (CANADAS et al., 2007), a dose média 

de MMI foi de (42,0 ± 8,7) mg/dia no Grupo de 370 MBq, e (41,7 ± 12,1) mg/dia no Grupo de 

555 MBq. Os pacientes do Grupo de 370 MBq que usaram PTU a dose média foi de (510,5 ± 

99,4) mg/dia, e no Grupo de 555 MBq foi de (502,6 ± 115) mg/dia. Nos dois casos, houve 

conformidade com os esquemas de doses mais utilizados em todo o mundo: 20 a 40 mg/dia de 

MMI e 200 a 400 mg/dia de PTU (ABRAHAM, 2005). No entanto, a maior dose média (41,7 ± 

12,1) mg/dia de MMI foi verificada no estudo de Canadas et al. (2007) para o Grupo de 555 

MBq, contra  (27,0 ± 12,9) mg/dia, observada neste estudo, para este mesmo Grupo. 

Segundo Canadas et al. (2007), a escolha das tionamidas como tratamento de primeira 

escolha apresenta um custo mais elevado; uma menor efetividade; uma baixa adesão em 

detrimento à radioiodoterapia; e que apenas 19,5 % dos pacientes com DG foram submetidos 

ao 131I, como tratamento de primeira escolha.  

Segundo Jeffcoate et al. (2006), Canadas et al. (2007) e este estudo, a maioria dos 

pacientes só foram encaminhados à radioiodoterapia após não terem obtido remissão ou cura 

do hipertireoidismo com o uso de tionamidas nas doses e durações de tratamentos prescritas.  

O estabelecimento mais imediato do eutireoidismo clínico e laboratorial parece ser mais 

evidente com o emprego de doses mais elevadas de tionamidas (COOPER, 2003), conforme foi 

verificado neste estudo, em se tratando, efetivamente, de MMI.  

 

4.2.1 Resultados retrospectivos para as atividades de 131I e a medicação prévia 

 

 As Tabelas 6, 7 e 8 apresentam os resultados do tratamento dos 171 pacientes, segundo 

as variáveis, a medicação prévia e as atividades fixas administradas. O critério adotado para a 

remissão ou cura do hipertireoidismo foi o estabelecimento do eutireoidismo e do 

hipotireoidismo, constatados por meio de avaliações médicas e das taxas de TSH e T4 livre. 

            Devido ao pequeno número de pacientes do Grupo IV (N ≤ 6) pré-tratados com DAT, 

conforme a Tabela 8, optou-se por não discutir os respectivos percentuais de remissão ou cura.  
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 O Teorema Central do Limite confere a qualquer distribuição com amostra 

suficientemente grande, a partir de 30 variáveis, uma distribuição aproximadamente normal, o 

que permite quantificar a incerteza inerente à inferência estatística sem ser necessário fazer 

grandes suposições que não podem ser verificadas (PAGANO; GAUVREAU, 2004). 

Considerando esta proposição estatística, foram analisados, apenas os pacientes do Grupo III 

tratados com MMI, que apresentaram as maiores taxas de remissão para as variáveis: sexo 

feminino (79 %), faixa etária de 18 a 45 anos (75 %), massa de tireoide de 31 a 60 g (81 %) e 

duração da DG antes da radioiodoterapia de 2,1 a 5,0 anos (81 %). Exceto, a duração da DG 

antes da radioiodoterapia (fator de risco original), os demais resultados encontrados para as 

taxas de remissão estão de acordo com a literatura (COOPER, 1998; ALLAHABADIA et al., 

2000; STREETMAN; KHANDERIA, 2003). Estas taxas comparadas às dos 21 pacientes que 

não foram submetidos à medicação prévia: 75 %, 79 %, 81 % e 100 %, respectivamente, 

mostra que ocorreu uma igual efetividade na remissão do hipertireoidismo; entretanto, existe a 

limitação estatística da amostra analisada ter o número de pacientes < 30.    

 
Tabela 6 – Resultados do tratamento realizado no SMN-HC UFPE, segundo as variáveis, a 
medicação prévia e a atividade fixa de 444 MBq de 131I, no período de 2004 a 2009 
 

Número de Pacientes (N) tratados com 444 MBq de 131I 
Variáveis Com medicação prévia 

 Metimazol Propiltiouracil 
Sem medicação prévia 

 
 N Remissão % N Remissão % N Remissão % 

Sexo          
Masculino 2 1 50 0 0 0 0 0 0 
Feminino 14 12 86 2 2 100 2 2 100 

          
Faixa etária          
18 a 45 anos 12 10 83 1 1 100 0 0 0 
46 a 60 anos 4 3 75 1 1 100 2 2 100 

> 60 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          

Massa de tireoide          
16 a 30 g 5 3 60 0 0 0 2 2 100 
31 a 60 g 10 9 90 2 2 100 0 0 0 

> 60 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          

Duração da Doença          
0,5 a 2,0 anos 8 6 75 2 2 100 2 2 100 
2,1 a 5,0 anos 7 6 86 0 0 0 0 0 0 

> 5,0 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          

Tratamento prévio 16 13 81 2 2 100 2 2 100 
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Tabela 7 – Resultados do tratamento realizado no SMN-HC UFPE, segundo as variáveis, a medicação 
prévia e a atividade fixa de 555 MBq de 131I, no período de 2004 a 2009 
 

Número de Pacientes (N) tratados com 555 MBq de 131I 
Variáveis  Com medicação prévia 

 Metimazol Propiltiouracil 
Sem medicação prévia 

 
 N Remissão % N Remissão % N Remissão % 

Sexo 16 8 50 3 1 33 5 4 80 
Masculino 73 58 79 19 12 63 16 12 75 
Feminino          

          
Faixa etária 75 56 75 12 8 67 14 11 79 
18 a 45 anos 11 9 82 8 5 63 7 5 71 
46 a 60 anos 3 2 67 2 1 50 0 0 0 

> 60 anos          
          

Massa de tireoide 48 33 69 7 5 71 14 10 71 
16 a 30 g 36 29 81 11 9 82 6 5 83 
31 a 60 g  1 1 100 2 0 0 0 0 0 

> 60 g          
          

Duração da Doença 40 30 70 9 7 78 8 6 75 
0,5 a 2,0 anos 31 25 81 6 4 67 5 5 100 
2,1 a 5,0 anos 12 9 75 7 3 43 2 2 100 

> 5,0 anos          
 89 68 76 22 14 64 21 16 76 

Tratamento prévio          
 
Tabela 8 – Resultados do tratamento realizado no SMN-HC UFPE, segundo as variáveis, a medicação 
prévia e a atividade fixa de 740 MBq de 131I, no período de 2004 a 2009 

 
Número de Pacientes (N) tratados com 740 MBq de 131I 

Variáveis  Com medicação prévia 
 Metimazol Propiltiouracil 

Sem medicação prévia 
 

 N Remissão % N Remissão % N Remissão % 
Sexo          

Masculino 2 2 100 1 1 100 2 1 50 
Feminino 6 3 50 5 2 40 3 1 33 

          
Faixa etária          
18 a 45 anos 4 2 50 1 0 0 1 1 100 
46 a 60 anos 4 3 75 4 2 50 4 1 25 

> 60 anos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
          

Massa de tireoide          
16 a 30 g 2 2 100 5 2 40 3 2 67 
31 a 60 g  5 3 60 1 0 0 2 0 0 

> 60 g 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
          

Duração da Doença          
0,5 a 2,0 anos 3 2 67 1 0 0 3 2 67 
2,1 a 5,0 anos 3 2 67 1 0 0 0 0 0 

> 5,0 anos 2 1 50 4 2 50 2 0 0 
          

Tratamento prévio 8 5 63 6 2 33 5 2 40 



 
 

52
 

4.2.2 Resultados retrospectivos para as atividades de 444, 555 e 740 MBq de 131I 

 

Na Tabela 9 está apresentada a distribuição percentual da remissão ou cura do 

hipertireoidismo nos três Grupos estudados, onde se observa que apenas o seguimento de 25 a 

36 meses, apresentou diferença estatística significativa, conforme o valor (p = 0,026) 

encontrado. Porém, após a realização de uma análise de regressão multivariada usando o 

modelo de Cox (ver Tabelas 10 a 17), foi observado que a resposta à remissão do 

hipertireoidismo no decorrer do seguimento de 36 meses, dependeu, de forma mais 

significativa, de quatro variáveis ou fatores de risco: medicação prévia específica MMI e PTU 

ou medicação com a definição da dose de DAT administrada, variando de 10 a 70 mg/dia de 

MMI e de 100 a 700 mg/dia de PTU (p = 0,004); medicação prévia não específica ou sem 

definição da dose administrada de DAT (p = 0,049); duração da DG antes da radioiodoterapia 

(p = 0,059) e relação mg/dia da medicação prévia por kg de massa corporal do paciente com 

DG (p = 0,103); onde os dois últimos resultados apresentaram níveis de confiança de 6 % e 10 

%, respectivamente. 

Em um estudo retrospectivo de avaliação da radioiodoterapia de 164 pacientes com DG 

realizado entre 2000 e 2002 por Canadas et al. (2007) foi verificado que o resultado de função 

da tireoide: eutireoidismo (paciente com captação normal da tireoide), hipotireoidismo 

(paciente com baixa captação da tireoide) e hipertireoidismo (paciente com alta captação da 

tireoide) para 6, 12 e 24 meses de tratamento com atividade de 555 MBq de 131I não apresentou 

diferença significativa para a distribuição percentual de eutireoidismo, hipotireoidismo e 

hipertireoidismo após 12 e 24 meses de tratamento, quando foi encontrado (p > 0,05) para 

todos os seguimentos avaliados. Porém, após a realização de uma análise longitudinal, foi 

observado que a remissão do hipertireoidismo era semelhante nos dois Grupos apenas a partir 

de 12 meses, que estatisticamente, há diferença nos primeiros seis meses, sendo constatada 

maior remissão no Grupo submetido a 555 MBq. O critério considerado de remissão do 

hipertireoidismo adotado por Canadas et al. (2007) foi o estabelecimento do eutireoidismo e 

hipotireoidismo, sendo observada uma taxa de 82,0 % nos pacientes do Grupo de 370 MBq e 

79,5 % no Grupo de 555 MBq após 12 meses de seguimento. 

O estudo de Canadas et al. (2007) e este, podem inferir que a distribuição dos resultados 

de função da tireoide nos últimos nove anos, de pacientes com DG atendidos no SEM-HC 

UFPE, em termos de acompanhamento de um a 24 meses, não têm apresentado diferenças 
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significativas entre si, com um nível de significância de 5 %. No entanto, os dois estudos 

mostraram que as taxas de remissão para 12 meses de seguimento, de 82,0 % e 45,0 %, foram 

maiores para as menores atividades, de 370 e 444 MBq, respectivamente. Estes resultados 

contradizem as avaliações retrospectivas apresentadas na Tabela A6.1 (Apêndice 6), que 

mostram taxas de remissão proporcionais às atividades específicas administradas, 

corroborando a necessidade de aplicação de dosimetria para que as taxas de remissão ou cura 

de pacientes com DG tratados com 131I, sejam proporcionais às atividades administradas 

ajustadas, conforme os estudos de Solomon et al. (1990), Ross (1995), Sandrini et al. (2001), 

Doi et al. (2001), Ustun et al. (2005), dentre outros. 

 
Tabela 9 – Resultados do tratamento retrospectivo realizado no SMN-HC UFPE, segundo as 
atividades fixas de 131I e os intervalos de seguimentos preestabelecidos, no período de 2004 a 
2009 
 

Atividade de 131I (MBq) 
444 555 740 

Número de Pacientes (N) 

Resultados 

N % N % N % 

P 
(Teste X2) 

Seguimento de 1 a 12 meses 
 

       

Eutireoidismo 6 30,0 18 13,6 0 0,0 0,110 
Hipotireoidismo 3 15,0 23 17,4 3 15,8  
Hipertireoidismo 11 55,0 91 68,9 16 84,2 0,140 
Remissão ou cura 9 45,0 41 31,1 3 15,8  

 
Seguimento de 13 a 24 meses 

 

       

Eutireoidismo 8 40,0 38 28,8 4 21,0 0,896 
Hipotireoidismo 
Hipertireoidismo  

6 
6 

30,0 
30,0 

37 
57 

28,0 
43,2 

3 
12 

15,8 
63,2 

 
0,111 

Remissão ou cura 14 70,0 75 56,8 7 36,8  
        
Seguimento de 25 a 36 meses 

 
       

Eutireoidismo 11 55,0 54 40,9 6 31,6 0,093 
Hipotireoidismo 
Hipertireoidismo 

6 
3 

30,0 
15,0 

43 
35 

32,6 
26,5 

3 
10 

15,8 
52,6   

 
    0,026 

Remissão ou cura 17 85,0 97 73,5 9 47,4  
 
 

Neste estudo, as taxas de remissão ou cura do hipertireoidismo (eutireoidismo e 

hipotireoidismo) da DG (45,0 %; 70,0 % e 85,0 %) apresentadas na Tabela 9 foram maiores 

para a menor atividade (444 MBq) e menores (15,8 %; 36,8 % e 47,4 %) para a maior atividade 

(740 MBq), isto é, foram inversamente proporcionais às respectivas atividades administradas, 

estando em concordância com o estudo de Canadas et al. (2007). Possivelmente, os critérios 
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adotados para a escolha das atividades fixas sem levar em consideração os fatores dosimétricos 

(captação máxima de 24h, massa e tempo de residência tireoideos), não foram adequados. Por 

exemplo, a verificação de diferenças importantes entre as variáveis: massa de tireoide e 

duração da DG antes da radioiodoterapia do Grupo II foram de (33 ± 12) g e (3 ± 1) anos, 

enquanto que estas variáveis no Grupo III foram de (37 ± 15) g e (6 ± 6) anos, 

respectivamente, podem ter contribuído para que as taxas de remissão ou cura do Grupo IV 

(740 MBq) tenha sido menores do que às do Grupo II (444 MBq). 

Outros fatores importantes foram observados neste estudo: a extrapolação dos prazos 

estipulados pelos médicos para a realização dos testes de função da tireoide de 3 a 6 meses para 

cerca de 1 a 3 anos; dificuldades econômicas da maioria dos pacientes; dificuldades 

interfamiliares socioemocionais; grandes distâncias entre o domicílio do paciente e o SEM-HC 

UFPE; dificuldades para realizar os exames solicitados pelos médicos; menor dose média de 

MMI no Grupo de 555 MBq: (27,0 ± 12,9) mg/dia neste estudo e (41,7 ± 12,1) mg/dia no 

estudo de Canadas et al. (2007); etc; também podem ter sido causas que levaram à 

contraposição do que comprovaram vários estudos: as atividades mais altas de 131I promovem 

uma maior remissão ou cura do hipertireoidismo e indução do hipotireoidismo a curto prazo 

(SOLOMON et al., 1990; ROSS, 1995; SINGER et al., 1995; LEECH; DAYAN, 1998; 

SANDRINI et al., 2001; DOI et al., 2001; GROSSO et al., 2005). Os fatores apresentados 

podem representar limitações que contribuíram para que as taxas de remissão ou cura, obtidas 

neste estudo, tenham sido da ordem apresentada na Tabela 9. 

Neste estudo foi verificado que o sexo feminino (p = 0,025) e a massa de tireoide (p = 

0,020) constituíram fatores fortemente associados à taxa de remissão ou cura do 

hipertireoidismo com Doença de Graves; estando em concordância com os estudos de 

Allahabadia et al. (2000) e Sandrini et al. (2001). 

 A Tabela A6.1 (Apêndice 6) apresenta um conjunto de resultados retrospectivos de 

radioiodoterapias de pacientes com Doença de Graves, onde as taxas de remissão foram 

proporcionais às respectivas atividades específicas ajustadas em função do percentual de 

captação máxima, da massa e do tempo de residência tireoideos (WILLEMSEN et al., 1993; 

DE BRUIN et al., 1994; GUHLMANN et al., 1995; PETERS et al., 1997; LUCAS, 2000; DOI 

et al., 2001; HOWARTH, et al., 2001; ERIK; LARSEN, 2002; REINHARDT et al., 2002; 

LESLIE et al., 2003; RIVKEES; CORNELIUS, 2003; GROSSO et al, 2005; e USTUN et al., 

2005). 
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As Figuras 12, 13 e 14 mostram a evolução do tratamento dos pacientes dos Grupos II, 

III e IV, que obtiveram a remissão ou cura (eutireoidismo e hipotireoidismo), no decorrer de 

12, 24 e 36 meses de seguimento, respectivamente. 

 

 
Figura 12 – Evolução do tratamento dos pacientes com Doença de Graves do Grupo II  

(12 mCi), no SMN HC-UFPE, em função do tempo de seguimento, no período de 2004 a 2009 
 
 

 
 

Figura 13 – Evolução do tratamento dos pacientes com Doença de Graves do Grupo III  
(15 mCi), no SMN HC-UFPE, em função do tempo de seguimento, no período de 2004 a 2009 
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Figura 14 – Evolução do tratamento dos pacientes com Doença de Graves do Grupo IV  
(20 mCi),no SMN HC-UFPE, em função do tempo de seguimento, no período de 2004 a 2009  

 
 

4.3 Análise univariada da resposta dos fatores de risco  
  

           A Tabela A7.1 (Apêndice 7) apresenta as conclusões da análise univariada da dose 

resposta, com seus respectivos ODDS RATIO (OR), acompanhados de Intervalos de Confiança 

de 95 % (IC 95 %) e dos valores de p. Observa-se que os fatores (sexo, faixa etária, duração da 

DG antes da radioiodoterapia, massa de tireoide e tratamento prévio) não estiveram associados 

à resposta ao tratamento dos Grupos II e III. No entanto, o fator sexo foi estatisticamente 

significativo para as pacientes femininas do Grupo IV no seguimento de 12 meses (p = 0,037). 

As taxas de remissão ou cura aqui encontradas estão de acordo com os estudos de 

Solomon et al. (1990) e Allahabadia et al. (2000), confirmando que as respostas ao tratamento 

podem depender do aumento da atividade administrada e do fator sexo feminino, que devido à 

maior carência de iodo, tem a sua captação máxima percentual aumentada, incorrendo em 

maior dose absorvida, e consequentemente, em um melhor resultado radioiodoterapêutico. 

 A Tabela A7.2 apresenta as variáveis: sexo (p = 0,036), duração da DG antes da 

radioiodoterapia > 5 anos (p = 0,008) e massa de tireoide de 31 a 60 g (p = 0,029) como fatores 

de risco fortemente associados à resposta ao tratamento com atividades fixas de 555 MBq no 

seguimento de 24 meses. As taxas de remissão aqui encontradas estão de acordo com os 

estudos de Solomon et al. (1990) e Allahabadia et al. (2000), confirmando que as taxas de 

remissão ou cura podem depender do fator sexo feminino e da massa de tireoide. 
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A Tabela A7.3 apresenta as variáveis: sexo feminino (p = 0,025) e massa de tireoide de 

31 a 60 g (p = 0,020) como os únicos fatores de risco que apresentaram diferença estatística 

significativa associada à resposta ao tratamento de pacientes com DG tratados com atividades 

fixas de 555 MBq no seguimento de 36 meses. Mesmo após três anos da radioiodoterapia, as 

taxas de remissão ou cura encontradas no estudo deste Grupo, continuam dependendo dos 

fatores de risco sexo feminino e massa de tireoide, estando em conformidade com os estudos 

de Solomon et al. (1990) e Allahabadia et al. (2000). 

 

4.4 Análise multivariada da resposta de todos os fatores de risco  

 

Para a análise multivariada deste estudo foi utilizada a técnica de análise de sobrevida 

denominada Regressão de Riscos Proporcionais de Cox (COXPH) para variáveis dependentes 

da duração das observações, obtendo-se as relações dos riscos para as mudanças das unidades 

preditoras com um intervalo de confiança de 95 %; dando também os valores de p para os 

testes: Ratio de probabilidade, de Wald e de Log-rank.  

Os dados apresentados na Tabela A5.1 e o software R versão 2.10.9 foram utilizados 

para determinar os coeficientes das variáveis apresentados nas Tabelas de 10 a 17. 

O primeiro modelo incluiu todas as variáveis, e depois foram retiradas àquelas que se 

mostraram não-significativas. 
 
Tabela 10 – Resultados da Análise de Regressão de Riscos Proporcionais de Cox ajustada 
segundo todos os fatores de risco considerados na radioiodoterapia, no SMN-HC UFPE, no 
período de 2004 a 2009, após 36 meses de seguimento 

 
Fatores de risco 

(Variáveis) 
Coeficientes 

(βi) 
(RRi)* 

(eβi) 
Erros 

padrão (βi) 
Teste de  
Wald (z) 

Valor  
(p) 

Medicação prévia (MMI ou PTU) -0,002885 0,997120 0,001562 -1,847 0,0648  
Massa corporal (kg) 0,004439 1,004449 0,010784 0,412 0,6806 
Relação (mg/dia/kg) 0,000257 1,000257 0,000391 0,657 0,5109 
Massa de tireoide (g) 0,003491 1,003497 0,007757 0,450 0,6527 
Duração da Doença de Graves (anos) -0,075573 0,927212 0,037359 -2,023 0,0431 
Atividade fixa (MBq) -0,047012 0,954076 0,063740 -0,738 0,4608 
Sexo (ambos) -0,330057 0,718883 0,342366 -0,964 0,3350 
Idade (anos) -0,002806 0,997198 0,009898 -0,284 0,7768 
Medicação prévia (Sim ou Não) -0,004753 0,995258 0,003699 -1,285 0,1988 

SMN-HU UFPE – Serviço de Medicina Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco; *Risco Relativo devido 
à variável i. R2 = 0,109 (máximo possível = 0,995); Teste Ratio de probabilidade = 17,69 com 9 graus de 
liberdade, p = 0,0389; Teste de Wald = 13,73 com 9 graus de liberdade, p = 0,1322; Teste de Log-rank ou Mantel-
Cox = 14,43 com 9 graus de liberdade, p = 0,1080. 
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Os valores encontrados para os testes: Ratio de probabilidade (p = 0,0389), de Wald (p 

= 0,1322) e de Log-rank (p = 0,1080), conferem à análise proposta, um significado estatístico 

de 4 %, 13 % e 11 % de confiabilidade, respectivamente.  

Os coeficientes: βi – medem a maior ou menor sensibilidade das variáveis i.  

Os fatores: eβi – representam os riscos relativos às suas respectivas variáveis i (as 

variáveis independentes e as covariáveis) ou fatores de risco quanto à falha de suas respostas 

ao tratamento dos pacientes em avaliação. Por exemplo, mantendo as outras variáveis 

constantes, um ano adicionado à duração da Doença de Graves antes da radioiodoterapia, reduz 

o tempo para se obter a remissão por um fator de eβi = 0,927212, isto é, por 7,6 %. 

Similarmente, para cada um g de aumento da massa de tireoide, a probabilidade para se obter a 

remissão é reduzida por um fator de 1,003497, ou 0,35 %.  

A coluna: Erro padrão (βi) – apresenta os erros padrão das variáveis i. 

A coluna: Teste de Wald (z) – apresenta os valores encontrados por meio do teste de 

Wald para as variáveis i. 

A coluna: valor de p – apresenta as probabilidades das variáveis i (z) em relação ao 

desfecho final do tratamento dos pacientes com Doença de Graves analisados. 

Este modelo incluiu todas as variáveis e algumas delas não foram significativas. 

Observa-se que a variável duração da DG antes da radioiodoterapia (p = 0,0431) foi 

significativa, enquanto medicação prévia com MMI ou PTU (p = 0,0648) apresentou um nível 

de confiança de aproximadamente 94 %.  

 

4.4.1 Ajustagem do melhor modelo para cada variável ou fator de risco 

 

1) Exclusão da variável Idade por ter apresentado o maior p – valor (0,7768)  

 

A COXPH de sobrevida (tempo, censura) para os fatores de risco: medicação prévia 

(MMI ou PTU), massa corporal, relação (mg/kg/dia), massa de tireoide (g), duração da DG 

antes da radioiodoterapia (anos), atividade prescrita (MBq), sexo, medicação prévia (Sim ou 

Não); com o software R v. 2.10.9 e os dados apresentados na Tabela A5.1 estimou-se os 

coeficientes apresentados na Tabela 11.  
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Tabela 11 – Resultados da Análise de Regressão de Riscos Proporcionais de Cox ajustada 
segundo os fatores considerados na radioiodoterapia, no SMN-HC UFPE, no período de 2004 
a 2009, excluindo a Idade, após 36 meses de seguimento 
 

Fatores de risco 
(Variáveis) 

Coeficientes 
(βi) 

(RRi)* 
(eβi) 

Erros 
padrão (βi) 

Teste de 
Wald (z) 

Valor  
(p) 

Medicação prévia (MMI e PTU) -0,002812 0,997917 0,001540 -1,826 0,0678 
Massa corporal (kg) 0,004417 1,004427 0,010809 0,409 0,6828 
Relação (mg/kg/dia) 0,000260 1,000260 0,000393 0,661 0,5087 
Massa de tireoide (g) 0,004347 1,004356 0,007151 0,608 0,5433 
Duração da Doença de Graves (anos) -0,075641 0,927149 0,037197 -2,034 0,0420 
Atividade fixa (MBq) -0,048032 0,953104 0,063259 -0,759 0,4477 
Sexo (ambos) -0,324286 0,723043 0,341600 -0,949 0,3425 
Medicação prévia (Sim ou Não) -0,004479 0,995531 0,003578 -1,252 0,2107 

SMN-HU UFPE – Serviço de Medicina Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco; *Risco Relativo. 
 

Observa-se que as variáveis medicação prévia com MMI/PTU (p = 0,0678) é 

significativa com um nível de confiança de 93 % e duração da Doença de Graves antes do 

tratamento (p = 0,0420) é estatisticamente significativa. 

 

2) Exclusão da variável Massa corporal por ter apresentado o maior p–valor (0,6828) 

 

A COXPH de sobrevida (tempo, censura) para os fatores de risco: medicação prévia 

(MMI/PTU), relação (mg/kg/dia), massa de tireoide (g), duração da DG antes da 

radioiodoterapia (anos), atividade prescrita (MBq), sexo, medicação prévia (Sim/Não); com o 

software R v. 2.10.9 e os dados apresentados na Tabela A5.1 estimou-se os coeficientes 

apresentados na Tabela 12. 

 
Tabela 12 – Resultados da Análise de Regressão de Riscos Proporcionais de Cox ajustada 
segundo os fatores considerados na radioiodoterapia, no SMN-HC UFPE, no período de 2004 a 
2009, excluindo a Massa corporal, após 36 meses de seguimento 
 

Fatores de risco 
(Variáveis) 

Coeficientes 
(βi) 

(RRi)* 
(eβi) 

Erros 
padrão (βi) 

Teste de 
Wald (z) 

Valor  
(p) 

Medicação prévia (MMI e PTU) -0,042973 0,995712 0,001487 -2,889 0,0039 
Relação (mg/kg/dia) 0,000308 0,999692 0,000323 0,952 0,3413 
Massa de tireoide (g) 0,003751 1,003756 0,006962 0,539 0,5901 
Duração da Doença de Graves (anos) -0,067730 0,935413 0,036023 -1,880 0,0601 
Atividade fixa (MBq) -0,043887 0,957062 0,063793 -0,688 0,4915 
Sexo (ambos) -0,324286 0,723043 0,341600 -0,949 0,3425 
Medicação prévia (Sim ou Náo) -0,007619 0,992410 0,003269 -2,331 0,0198 

SMN-HU UFPE – Serviço de Medicina Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco; *Risco Relativo. 
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Observa-se que as variáveis medicação prévia com MMI ou PTU (p = 0,0039) e 

medicação prévia (Sim ou Não) (p = 0,0198) são estatisticamente significativas, e duração da 

DG antes do tratamento (p = 0,0601) é significativa com um nível de confiança de 94 %.  

 

3) Exclusão da variável Massa de tireoide por ter apresentado o maior p–valor (0,59008) 

 

A COXPH de sobrevida (tempo, censura) para os fatores de risco: medicação prévia 

(MMI ou PTU), relação (mg/kg/dia), duração da DG antes da radioiodoterapia (anos), 

atividade prescrita (MBq), sexo, medicação prévia (Sim ou Não); com 70 informações 

apagadas por conter dados incompletos, com o software R versão 2.10.9 e os dados 

apresentados na Tabela A5.1 estimou-se os coeficientes apresentados na Tabela 13. 

 
Tabela 13 – Resultados da Análise de Regressão de Riscos Proporcionais de Cox ajustada 
segundo os fatores considerados na radioiodoterapia, no SMN-HC UFPE, no período de 2004 a 
2009, excluindo a Massa de Tireoide, após 36 meses de seguimento 

 

Fatores de risco 
(Variáveis) 

Coeficientes 
(βi) 

(RRi)* 
(eβi) 

Erros 
padrão (βi) 

Teste de  
Wald (z) 

Valor  
(p) 

Medicação prévia (MMI e PTU) -0,043063 0,995703 0,001541 -2,794 0,0052 
Relação (mg/kg/dia) -0,000518 0,999482 0,000327 -1,586 0,1127 
Duração da Doença de Graves (anos) -0,066699 0,935476 0,036825 -1,811 0,0701 
Atividade fixa (MBq) -0,017958 0,982202 0,063263 -0,284 0,7765 
Sexo (ambos) -0,284790 0,752173 0,328925 -0,866 0,3866 
Medicação prévia (Sim ou Náo) -0,006699 0,993323 0,003314 -2,022 0,0432 

SMN-HU UFPE – Serviço de Medicina Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco; *Risco Relativo. 
 

Observa-se que as variáveis medicação prévia com MMI e PTU (p = 0,0052) e 

medicação prévia (Sim ou Não) (p = 0,0432) são estatisticamente significativas, e duração da 

DG antes do tratamento (p = 0,0701) apresenta um nível de confiança de 93 %. 

 
4) Exclusão da variável Atividade fixa por ter apresentado o maior p–valor (0,7765) 

 

A COXPH de sobrevida (tempo, censura) para os fatores de risco: medicação prévia 

(MMI ou PTU), relação (mg/kg/dia), duração da Doença de Graves antes da radioiodoterapia 

(anos), sexo, medicação prévia (Sim ou Não); com o software R versão 2.10.9 e os dados 

apresentados na Tabela A5.1 estimou-se os coeficientes apresentados na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Resultados da Análise de Regressão de Riscos Proporcionais de Cox ajustada 
segundo os fatores considerados na radioiodoterapia, no SMN-HU UFPE, no período de 2004 a 
2009, excluindo Atividade fixa, após 36 meses de seguimento 
 

Fatores de risco 
(Variáveis) 

Coeficientes 
(βi) 

(RRi)* 
(eβi) 

Erros padrão 
(βi) 

Teste de 
Wald (z) 

Valor  
(p) 

Medicação prévia (MMI e PTU) -0,042960 0,995713 0,001544 -2,782 0,0054 
Relação (mg/kg/dia) -0,000530 0,999471 0,000325 -1,629 0,1033 
Duração da Doença de Graves (anos) -0,069035 0,933294 0,035920 -1,922 0,0546 
Sexo (ambos) -0,298585 0,741867 0,325738 -0,917 0,3593 
Medicação prévia (Sim ou Náo) -0,006594 0,993428 0,003292 -2,003 0,0452 

SMN-HU UFPE – Serviço de Medicina Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco; *Risco Relativo. 
 

Observa-se que as variáveis medicação prévia com MMI ou PTU (p = 0,0054), duração 

da DG antes da radioiodoterapia (p = 0,0546) e medicação prévia (Sim/Não) (p = 0,0452) são 

estatisticamente significativas.  

 

5) Exclusão da variável Sexo por ter apresentado o maior p–valor (0,3593) 

 

A COXPH de sobrevida (tempo, censura) para os fatores de risco: medicação prévia 

(MMI ou PTU), relação (mg/kg/dia), duração da Doença de Graves antes da radioiodoterapia 

(anos), medicação prévia (Sim ou Não); com o software R versão 2.10.9 e os dados 

apresentados na Tabela A5.1 estimou os coeficientes apresentados na Tabela 15. 

 
Tabela 15 – Resultados da Análise de Regressão de Riscos Proporcionais de Cox ajustada 
segundo os fatores considerados na radioiodoterapia, no SMN-HU UFPE, no período de 2004 a 
2009, excluindo Sexo, após 36 meses de seguimento 
 

Fatores de risco 
(Variáveis) 

Coeficientes 
(βi) 

(RRi)* 
(eβi) 

Erros 
padrão (βi) 

Teste de  
Wald (z) 

Valor  
(p) 

Medicação prévia (MMI e PTU) -0,042960 0,995713 0,001544 -2,782 0,0054 
Relação (mg/kg/dia) -0,000530 0,999471 0,000325 -1,629 0,1033 
Duração da Doença de Graves (anos) -0,069035 0,933294 0,035920 -1,922 0,0546 
Medicação prévia (Sim ou Não) -0,006594 0,993428 0,003292 -2,003 0,0452 
SMN-HU UFPE – Serviço de Medicina Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco; *Risco Relativo. 

 

Observa-se que as variáveis medicação prévia com MMI ou PTU (p = 0,0054), duração 

da DG antes do tratamento (p = 0,0546) e medicação prévia (Sim ou Não) (p = 0,0452) são 

estatisticamente significativas. 

Observa-se na Tabela 16 que as variáveis que estão apresentadas no modelo podem ser 

consideradas significativas, mesmo a 10 %, como é o caso da variável relação dose de 
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medicação prévia/massa corporal (mg/kg/dia) que apresenta um valor um pouco maior (p = 

0,1036). A interpretação simplificada para esse modelo, mostra que as variáveis medicação 

prévia (MMI/PTU), relação (mg/kg/dia), duração da DG antes da radioiodoterapia e medicação 

prévia (Sim/Não) são significativas, isto é, exercem influência no aumento ou na diminuição 

das chances de remissão do hipertireoidismo com Doença de Graves. Todas elas que 

apresentaram sinal negativo na coluna dos coeficientes βi, isto quer dizer que tendem a 

aumentar as chances de remissão, segundo os coeficientes, eβi. 
 
Tabela 16 – Resultados Refinados da Análise de Regressão de Riscos Proporcionais de Cox 
ajustada segundo os fatores considerados na radioiodoterapia, no SMN-HC UFPE, no período 
de 2004 a 2009, que foram estatisticamente significativas, após 36 meses de seguimento 

 
Fatores de risco 

(Variáveis) 
Coeficientes 

(βi) 
(RRi)* 

(eβi) 
Erros 

padrão (βi) 
Teste de  
Wald (z) 

Valor  
(p) 

Medicação prévia (MMI ou PTU) -0,004435 0,995575 0,001543 -2,87427 0,0041 
Relação (mg/kg/dia) -0,000532 0,999468 0,000327 -1,62691 0,1036 
Duração da Doença de Graves (anos) -0,067857 0,934394 0,035929 -1,88864 0,0589 
Medicação_prévia (Sim ou Não) -0,006453 0,993568 0,003289 -1,96199 0,0498 

SMN-HC UFPE – Serviço de Medicina Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco; *Risco Relativo. 
 

A Tabela 17 apresenta o resumo final dos resultados obtidos pela aplicação da análise 

de sobrevida (modelo de Cox), na avaliação estatística deste estudo.  
 
Tabela 17 – Resumo dos Resultados da Análise de Regressão de Riscos Proporcionais de Cox 
ajustada segundo os fatores considerados na radioiodoterapia, no SMN-HC UFPE, no período 
de 2004 a 2009, após 36 meses de seguimento 

 
Intervalo de confiança (95%)  Fatores de risco 

(Variáveis) 
Coeficientes 

βi 
Fatores 
e(1– βi)* Inferior Superior 

Medicação prévia (MMI ou PTU) 0,9956 1,004 0,9926 0,9986 
Relação (mg/kg/dia) 0,9995 1,001 0,9988 1,0001 
Duração da Doença de Graves (anos) 0,9344 1,070 0,8709 1,0026 
Medicação prévia (Sim ou Não) 0,9936 1,006 0,9872 1,0000 

SMN-HC UFPE – Serviço de Medicina Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco; *Percentual de Risco 
Relativo devido à variável i. 
 
 
R2 = 0,108 (máximo possível = 0,994); Teste Ratio de probabilidade = 19,76 com 4 graus de 

liberdade, p = 0,0006; Teste de Wald = 12,80 com 4 graus de liberdade, p = 0,0123; e Teste de 

Log-rank = 14,27 com 4 graus de liberdade, p = 0,0065. Os valores de p encontrados para estes 

testes, todos inferiores a 0,05, inferem diferenças estatísticas significativas à análise proposta 

para as variáveis analisadas. 
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A interpretação para o valor obtido da exponencial: )1( 1β−e  = )9956,01( −e  = 1,004, por 

exemplo, em relação à medicação prévia (MMI ou PTU), é que a chance de remissão aumenta 

em 0,4 % se a medicação de 10 mg de MMI for substituída por 20 mg. Em relação à variável 

relação dose de medicação/massa corporal (mg/kg/dia), quanto maior a relação entre as 

variáveis em questão, maior será a chance de remissão aumentar: )9995,01( −e  = 1,001, isto é, 0,1 

%. Em relação à duração da DG antes da radioiodoterapia, se aumentar a duração do 

tratamento em um mês, as chances de remissão aumentarão de: )9344,01( −e  = 1,070, isto é, 7 %. 

Em relação à medicação prévia (Sim ou Não), os pacientes previamente medicados 

apresentaram possibilidades de: )9936,01( −e  = 1,006, isto é, 0,6 % de remissão, comparados 

àqueles que não foram medicados. 
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5 CONCLUSÕES 

  

De acordo com os objetivos formulados e os resultados apresentados, pode-se concluir 

que: 

A relação observada entre as atividades prescritas empiricamente e as atividades 

ajustadas em função do percentual de captação máxima, massa e tempo de residência 

tireoideos, apresentou uma variação percentual altamente dispersa de +10 % a –409 %, e com 

diferenças estatísticas significativas (p < 0,05) para todos os pacientes estudados. 

Os pacientes do sexo feminino, da faixa etária de 18 a 45 anos, com massas de tireoide 

de 31 a 60 g e com duração da DG antes da radioiodoterapia de 2,1 a 5,0 anos, apresentaram as 

taxas de remissão ou cura mais efetivas, no seguimento de 36 meses, quando previamente 

tratados com MMI e posteriormente com 555 MBq de 131I.  

As taxas de remissão ou cura foram inversamente proporcionais às respectivas 

atividades administradas, pressupondo que os critérios adotados para a administração das 

atividades terapêuticas, não estejam adequadamente ajustados à realidade biocinética do 

paciente. 

Segundo o modelo univariado de regressão logística, as variáveis sexo feminino e 

massas de tireoide de 31 a 60 g, foram os fatores de risco que apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,05) associadas às taxa de remissão ou cura da DG, no 

seguimento de 24 e 36 meses, dos pacientes tratados com atividades de 555 MBq de 131.  

Segundo o modelo multivariado de Regressão de Riscos Proporcionais de Cox, os 

fatores de risco medicação prévia, relação entre dose de medicação prévia e massa corporal e 

duração da DG antes da radioiodoterapia, apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,05) associadas às taxa de remissão ou cura da DG, no seguimento de 36 

meses para todos os Grupos.  

A prescrição de atividade de 131I deve ser precedida da avaliação do percentual de 

captação máxima, da massa e do tempo de residência tireoideos, de forma a evitar que o 

paciente seja alvo de uma subexposição ou sobreexposição, o que pode levar a uma diminuição 

da probabilidade de remissão ou cura ou a um aumento dos custos diretos e indiretos e da 

probabilidade do detrimento radiobiológico de corpo inteiro, respectivamente. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS   

 

 Como sugestões para trabalhos futuros, seria importante desenvolver os seguintes 

estudos:  

 1) Diagnóstico e avaliação das principais causas que possam estar relacionadas com o 

fator tempo de duração da Doença de Graves antes da radioiodoterapia e a obtenção da 

remissão ou cura do paciente. 

 2) Estabelecimento de um protocolo de tratamento com 131I de pacientes com Doença 

de Graves, de baixo custo operacional, baseado nos parâmetros dosimétricos fundamentais: 

massa de tireoide, percentual de captação máxima de 24h do 131I pela tireoide e tempo de 

residência desse radionuclídeo, estimados a partir da cintilografia e da ultrassonografia de 

tireoide dos pacientes.   

 3) Avaliação da suscetibilidade dos fatores funcionais, ambientais, emocionais e 

genéticos responsáveis pela Patogênese da Doença de Graves no estado de Pernambuco, 

utilizando o método de Inteligência Artificial denominado de Redes Neurais Artificiais.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
ABRAHAM, P.; AVENELL, A.; PARK, C. M.; WATSON, W. A.; BEVAN, J. S. A 
systematic review of drug therapy for Graves' hyperthyroidism. Eur J Endocrinol, v. 153, p. 
489-498, 2005. 
 
ADAMS, D. D.; PURVES, H. D. Abnormal responses in the assay of thyrotropin. Proc Univ 
Otago Med School, v. 34, p. 11-15, 1956. 
 
AIZAWA, Y.; YOSHIDA, K.; KAISE, N.; FUKAZAWA, H.; KISO, Y.; SAYAMA, N.; 
HORI, H.; ABE, K. The development of transient hypothyroidism after iodine-131 treatment in 
hyperthyroid patients with Graves' disease: prevalence, mechanism and prognosis. Clin 
Endocrinol, v. 46, p. 1-5, 1997. 
 
ALBINO, C. C.; TAKAHASHI, M. H.; JÚNIOR, S. S.; GRAF, H. Inquérito sobre o uso do 
ioodo-131 no Brasil. Arq Bras Endocrinol Metab, v. 45, n. 6, p. 558-562, 2001. 
 
ALLAHABADIA, A.; DAYKIN, J.; HOLDER, R. L.; SHEPPARD, M. C.; GOUGH, S. C. L.; 
FRANKLIN, J. A. Age and gender predict the outcome of treatment for Graves' 
hyperthyroidism. J Clin Endocrinol Metab, v. 85, p. 1038-1042, 2000. 
 
ALVES, C.; VIEIRA, N.; MEYER, I.; ALVES, C., O.; TORALLES, M., B., P.; OLIVEIRA, 
M., F., S., P. Antígenos de histocompatibilidade humanos e dermatologia: da pesquisa para a 
prática clínica . An. Bras. Dermatol, v. 81, n. 1, p. 65-73, 2006. 
 
ANDRADE, V. A.; GROSS, J. L.; MAIA, A. L. Effect of methimazole pretreatment on serum 
thyroid hormone levels after radioactive treatment in Graves’ hyperthyroidism. J Clin 
Endocrinol Metab, v. 84, p. 4012-4016, 1999. 
 
ANDRADE, V. A.; GROSS, J. L.; MAIA, A. L. Tratamento do hipertireoidismo da doença de 
Graves. Arq Bras Endocrinol Metab, v. 45, n. 6, p. 609-618, 2001.  
 
ANDRADE, V. A., GROSS, J. L., MAIA, A. L. Radioactive iodine therapy in Graves' 
hyperthyroidism. Arq Bras Endocrinol Metabol, v. 48, n. 1, p. 159-165, 2004. 
 
ARAUJO, F. DE; MELO, R. C. DE; REBELO, A. M. O.; MARANHÃO, D.; DANTAS, B. 
M.; DANTAS, A. L. A.; LUCENA, E. A DE. Proposta de metodologia para tratamento 
individualizado com iodo-131 em pacientes portadores de hipertireoidismo da doença de 
Graves. Radiol Brás, v. 40, n.6, São Paulo Nov./Dec., p. 389-395, 2007. 
 
BARTALENA, L.; MARCOCCI, C.; BOGAZZI, F.; MANETTI, L.; TANDA, M. L.; 
DELL'UNTO, E.; BRUNO-BOSSIO, G.; NARDI, M.; BARTOLOMEI, M. P.; LEPRI, A.; 
ROSSI, G.; MARTINO, E.; PINCHERA, A. Relation between therapy for hyperthyroidism 
and the course of Graves' ophthalmopathy. N Engl J Méd, v. 338, p. 73-78, 1998. 
   



 
 

67
 

BARTALENA, L.; TANDA, M. L.; BOGAZZI, F.; PIANTANIDA, E.; LAI, A.; MARTINO, 
E. An update on the pharmacological management of hyperthyroidism due to Graves' disease. 
Expert Opin Pharmacother, v. 6, p. 851-861, 2005. 
 
BENSKY, D.; BAROLET, R. Chinese Herbal Medicine: Formulas and Strategies. Eastland 
Press, Seattle, WA. 1990. 
 
BONNEMA, S. J., BARTALENA, L., TOFT, A. D., HEGEDÜS, L. Controversies in 
radioiodine therapy: relation to ophthalmopathy, the possible radioprotective effect of 
antithyroid drugs, and use in large goitres. Eur J Endocrinol, v. 147, p. 1-11, 2002. 
 
CABREJAS, M. V. Tomografia en medicina nuclear. El comité de instrumentación y 
garantéa de calidad del ALASBIMN – Libro de edición Argentina, 1999. 
 
CANADAS, V.; VILAR, L.; MOURA, L.; BRITO, A.; CASTELLAR, E. Avaliação da 
radioiodoterapia com doses fixas de 10 e 15 mCi em pacientes com doença de Graves. Arq 
Bras Endocrinol Metab, v. 51, n. 7, p. 1069-1076, 2007. 
 
CIVITA, V. (Ed.) TUDO, Dicionário Enciclopédico Ilustrado. Abril Cultural, São Paulo, 
1977. 1320 p. 
 
CIVITA, V. (Ed.) Grandes temas da medicina: manual ilustrado de anatomia, doenças e 
tratamentos – o sistema endócrino. São Paulo: Nova Cultural, 1986. 58 p. 
 
Comissão Nacional de Energia Nuclear. CNEN-NN-3.05: Requisitos de radioproteção e 
segurança para serviços de medicina nuclear. Resolução CNEN-10/96. Diário Oficial da 
União, 19/4/1996. 
 
COOPER, D. S. Which anti-thyroid drug? Am J Med, v. 80, p. 1165-1168, 1986. 
 
COOPER, D. S. Antithyroid drugs for the treatment of hyperthyroidism caused by Graves’ 
disease. Endocrinol Metab Clin, v. 27, p. 225-247, 1998. 
 
COOPER, D. S. Hyperthyroidism. Lancet, v. 362, p. 459-468, 2003. 
 
DAVID, H. "Linear Rank Tests in Survival Analysis Standard Article". Encyclopedia of 
Biostatistics. Wiley Interscience. H0H0H0Hdoi. 1H10.1002/0470011815.b2a11047. 2005. 
 
2H2HDE BRUIN, T. W.; 3H3HCROON, C. D.; 4H4HDE KLERK, J. M.; 5H5HVAN ISSELT, J.W. Standardized 
radioiodine therapy in Graves' disease: the persistent effect of thyroid weight and radioiodine 
uptake on outcome. 6HJ Intern Med, v. 5, n. 236, p. 507-13, 1994.  
 
DEGROOT, L. J. Radioiodine and the immune system. Thyroid, v. 7, p. 259-263, 1997. 
 
DE SOUZA, M. V. L.; BUESCU, A.; VAISMAN, M.; DE SOUZA, H. F.; LUIZ, R. R. Efeito 
do Propiltiouracil Sobre a Eficácia da Dose Terapêutica de Iodo Radioativo no Hipertiroidismo 
Por Doença de Graves. Arq Bras Endocrinol Metab, v. 50, n. 6, p. 1088-1095, 2006. 



 
 

68
 

DOI, S. A. R.; LOUTFI, I.; AL-SHOUMER, K. A. S. A mathematical model of optimized 
radioiodine-131 therapy of Graves' hyperthyroidism. BMC Nuclear Medicine, v. 1, n. 1, 
2001. Disponível em:  H7H7H7H7Hhttp://www.biomedcentral.com/1471-2385/1/1. Acesso em 15/01/2006 
às 22h 32min. 
 
DORA, J. M. S.; MEYER, E. L. S.; GOLBERT, L.; WAGNER, M. Marcadores moleculares 
de diferenciação da célula folicular nas neoplasias da glândula tireoide: papel das desiadoses: 
Corte histológico da glândula tireóide com aumento de 400x. 2004. 38,4 kb. 1 fotografia 
color. Disponível em: <8H8 8H8H8H8Hhttp://www.ufrgs.br/propesq/livro2/jose/fig.htm>. Acesso em 
15/01/2005 às 10:31 hs. 
 
ERIK, K. A.; LARSEN, P. R. High Dose 131I Therapy for the Treatment of Hyperthyroidism 
Caused by Graves’ Disease. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, v. 87, n. 
3, p. 1073-1077, 2002.  
 
FOX, J. Cox Proportional-Hazards Regression for Survival Data. Appendix to An R and S-
PLUS Companion to Applied Regression. Februrary 2002. 
 
GRAHAM, G. D.; BURMAN, K. D. Radioiodine treatment for graves' disease. An assessment 
of its potential risks. Ann Intern Med, v. 105, p. 900-905, 1986. 
 
GROSSO, M.; TRAINO, A.; BONI, G.; BANTI, E.; PORTA, M. D.; MANCA, G.; 
VOLTERRANI, D.; CHIACCHIO, D.; ALSHARIF, A.; RASCHILLÀ, R.; DI MARTINO, 
D.; MARIANI, G. Comparison of Different Thyroid Committed Doses in Radioiodine Therapy 
for Graves' Hyperthyroidism. Cancer Biotherapy & Radiopharmaceuticals, v. 20, n. 2, p. 
218-223, 2005. 
 
9H9H9H9HGUHLMANN, C. A. 0H10H10H10H10HRENDL, J.; H11H11H11H11HBORNER, W. Radioiodine therapy of autonomously 
functioning thyroid nodules and Graves' disease. 12H12H12H12HNuklearmedizin, n. 34, v. 1, p. 20-23, 1995. 
 
GUIMARÃES, V. Fatores Ambientais Também Desenvolvem Tireoidites. Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM REPÓRTER. Edição 023 de junho de 
2006. 
 
HARDISTY, C. A.; JONES, S. J.; HEDLEY, A. J.; MUNRO, D. S.; BEWSHER, P. D.; 
WEIR, R. D. Clinical outcome and costs of care in radioiodine treatment of hyperthyroidism. 
R Coll Physicians Lond, v. 24, p. 36-42, 1990. 
 
HARRELL, F. E. J. Regression modelling strategies. Springer-Verlag. Sections 9.2, 10.5. 
2001. 
 
HARRIS, G. W.; WOODS, J. W. Hypothalamus-pituitary-thyroid relationships. London 
Churchill. Ciba Foundation Colloquia on Endocrinology, v. 100, p. 3-20, 1957. 
 
HEGEDÜS, L.; BONNEMA, S. J.; BENNEDBAEK, F. N. Management of simple nodular 
goiter: current status and future perspectives. The Endocrine Society - Endocrine Reviews, v. 
24, n. 1, p. 102-132, 2003. 



 
 

69
 

HOWARTH, D.; EPSTEIN2, M.; LAN, L.; TAN1, P.; BOOKER, J. Determination of the 
optimal minimum radioiodine dose in patients with Graves’ disease: a clinical outcome study. 
European Journal of Nuclear Medicine, v. 28, n. 10, 2001. 
 
ICARITO la tercera: Imagem de bócio difuso. 2003. Altura: 200 pixels. Largura:191 pixels. 7 
k. 1 fotografia, color. Disponível em: <13H13H13H13H13Hhttp://icarito.latercera.cl/icarito/2003/891/pag6.htm>. 
Acesso em 12/01/2005 às 20h 52min.  
 
INGBAR, S. H.; FREINKEL, N. Studies of thyroid function and the peripheral metabolism of 
l31I-labeled thyroxine in patients with treated Graves' disease. J Clin Invest, v. 37, p. 1603-
1614, 1958. 
 
INTERNATIONAL COMMISSION ON THE RADIOLOGICAL PROTECTION. ICRP 
Publication n. 52. Protection of the Patient in Nuclear Medicine. Ann. ICRP 17 (4), Oxford. 
Pergamon Press, 1987. 
 
INTERNATIONAL COMMISSION ON THE RADIOLOGICAL PROTECTION. ICRP 
Publication n. 53. Radiation Dose to Patients From Radiopharmaceutical. Ann. ICRP 18, 
Oxford. Pergamon Press, 1987. 
 
INTERNATIONAL COMMISSION ON THE RADIOLOGICAL PROTECTION. ICRP 
Publication n. 60. Recommendations of Internatiotional Commision on Radiological 
Protection. Oxford. Pergamon Press, 1990. 
 
INTERNATIONAL COMMISSION ON THE RADIOLOGICAL PROTECTION. ICRP 
Publication n. 80. Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals. 1998. 
Addendum to ICRP 53 and ICRP 72.  
 
INTERNATIONAL COMMISSION ON THE RADIOLOGICAL PROTECTION. ICRP 
Publication n. 103. Recommendations of the International Commission on Radiological 
Protection: ICRP. Ann ICRP. In press. Draftavailableat:http: //www.icrp. org/docs/ 
ICRP_Draft_Recommendations_12_ January _2007.pdf. Accessed April 20, 2007. 
 
KIDOKORO-KUNII, Y.; EMOTO, N.; CHO, K.; OIKAWA, S. Analysis of the factors 
associated with Tc-99m pertechnetate uptake in thyrotoxicosis and Graves’ disease. J Nippon 
Sch, v. 73, n. 1, p. 10-17, 2006. 
 
JARLOV, A. E., HEGEDÜS, L., KRISTENSEN, L., NYGAARD, B., HANSEN, J.M. Is 
calculation of the dose in radioiodine therapy of hyperthyroidism worth while? Clin 
Endocrinol, v. 43: p. 325-329, 1995. 
 
JEFFCOATE, W.; REA, R.; VILAR, L. Diagnóstico e tratamento da doença de Graves. In: 
VILAR, L.; KATER, C. E.; NAVES, L. A.; CAVALCANTI, N.; LYRA, R.; MOURA, E. et al 
(eds). Endocrinologia clínica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan-Medsi. p. 274-291, 
2006. 
 



 
 

70
 

LÂMINAS E PEÇAS DA DOENÇA DE GRAVES–BASEDOW. 2004. Patologia endócrina. 
Anatomia patológica especial. Faculdade de Ciências Médicas, Unicamp. Disponível em: 
<http://4H14H14H14H14Hwww.fcm.unicamp.br/departamentos/anatomia/lamendomin.html> .Acesso em 
30/12/2004 às 14h 25min. 
 
LEECH, N. J.; DAYAN, C. M. Controversies in the management of Graves’ disease. Clin 
Endocrinol (Oxf), v. 49, p. 273-280, 1998. 
 
LESLIE, W. D.; WARD, L.; SALAMON, E. A.;SORA LUDWIG, S.; ROWE, R. C.; 
COWDEN, E. A. A Randomized Comparison of Radioiodine Doses in Graves’ 
Hyperthyroidism. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, v. 88, n. 3, p. 978–
983, 2003. 
 
LIMA, F. F. Otimização da dose terapêutica com 131I para carcinoma diferenciado da 
tireóide. 2002. 93 p. Tese (Doutorado em Instrumentação e Dosimetria), Departamento de 
Energia Nuclear, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002. 
 
LIMA, N.; KNOBEL, M.; CAMARGO, R. Y.; TOMIMORI, E. Impacto médico social do 
tratamento medicamento da moléstia de Graves-Basedow em Hospital Público Universitário: 
Avaliação retrospectiva e projeção prospectiva de conduta terapêutica. Arq Bras Endocrinol 
Metab, v. 49, n. 4, p. 575-583, 2005. 
 
LOPES, M. H. C. Terapia com 131I para a resolução do hipertiroidismo doença de Graves: 
seleção da dose. Arq Bras Endocrinol Metab, v. 51, n. 7, p. 1031-1033, 2007. 
 
LOPEZ ESPINOSA, JOSÉ ANTONIO. El primer trabajo sobre el bocio exoftálmico publicado 
en Cuba. Rev Cubana Endocrinol, Ciudad de la Habana, v. 14, n. 1, abr. 2003. Disponível 
em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S156129532003000100001&lng 
=es&nr=iso>. Acesso em 15 abr. 2009 às 10h 20min. 
 
LORENZONI, P. J.; MELO, A. P. P.; MARQUES FILHO, V. S.; SALGADO, P. Miastenia 
grave e doença de Graves: relato de dois casos. Revista Brasileira de Clínica e Terapêutica, 
v. 28, n.1, p. 23-26, 2002. 
 
LUCAS, K. J. Use ofthyroid ultrassound volume in calculating radioactive iodine dose in 
hyperthyroidism. Thyroid, n. 10, v. 2, p. 151-155, 2000.  
 
MACIEL, L. M. Z; RODRIGUES, S.S.; DIBBERN, R. S.; NAVARRO, P. A. A.;  DONADI, 
E. A. Associação de alelos do complexo principal de histocompatibilidade de classe II com a 
Doença de Graves, em pacientes brasileiros. Medicina, Ribeirão Preto, v. 33: p. 42-46, 
jan./mar. 2000.  
 
MANSO, P. G.; FURLANETTO, R. P.; WOLOSKER, A. M.; PAIVA, E. R.; DE ABREU, M. 
T.; MACIEL, R. M. Prospective and controlled study of ophthalmopathy after radioiodine 
therapy for Graves' hyperthyroidism. Thyroid, n. 8, p. 49-52, 1998. 
 



 
 

71
 

MANUAL TÉCNICO DE PATOLOGIA DO SISTEMA ENDÓCRINO: Tireóide anatomia e 
histologia. 2004. Disponível em: < 15Hwww.pucpr.br/saude/laboratorios/patologia/docs/LPE 
_endocrino.doc> Acesso em 20/12/2006 às 15h 40min.  
 
MANZANO, P. R.; BALLARÍN, M. A. R.; ANOZ, M. C.; CEBRIÁN, E. M.; ROMERO, A. 
G. Captación de Tc-99m versus captación de I-131 por el tiroides en pacientes hipertiroideos. 
Influencia de los parámetros que intervienen en la estimación de dosis. Revista de Física 
Médica, v. 3, n. 1, p. 7-11, 2002. 
 
MARCOCCI, C.; GIANCHECCHI, D.; MASINI, I.; GOLIA, F.; CECCARELLI, C.; 
BRACCI, E.; FENZI, G. F.; PINCHERA, A. A reappraisal of the role of methimazole and 
other factors on the efficacy and outcome of radioiodine therapy of Graves' hyperthyroidism. J 
Endocrinol Invest, v. 13, p. 513-520, 1990. 
 
MARTI, J.; ANTON, E.; LABORDA, E.; SANTESTEBAN, P. Outcome of Graves disease 
after radioiodine therapy. An Med Interna, v. 22, p. 303-304, 2005. 
 
METSO, S.; JAATINEN, P.; HUHTALA, H.; LUUKKAALA, T.; OKSALA, H.; SALMI, J. 
Long-term follow-up study of radioiodine treatment of hyperthyroidism. Clin Endocrinol, v. 
61, p. 641-648, 2004. 
 
MONTE, O.; CALLIARI, L. E. P.; LONGUI, C. A. Utilização do 131I no tratamento da doença 
de Basedow Graves na infância e adolescência. Arq Bras Endocrinol Metab, v. 48, n. 1, p. 
166-70, 2004. 
 
MOURA, E. G.; MOURA, C. C. P. Regulação da síntese e secreção de tireotrofina. Arq Bras 
Endocrinol Metab, v. 48, n. 1, p. 40-52, 2004. 
 
MULLER, B.; BARES, R.; BULL, U. The effective half life of I131 during the treatment of 
autonomous thyroid disease with radioiodine. Nuklear Medizin, v. 30, p. 71-76, 1991. 
 
NETO, G. M.; NICOLAU, W. Temas atuais em tireoidologia. Medeiros & Nicolau Editores, 
São Paulo, 1977. 
 
NEVES, C.; ALVES, M.; DELGADO, J. L.; MEDINA, J. L. Doença de Graves. Arquivos de 
Medicina, v. 22, n. 4/5, p. 137-46, 2008. 
 
NICHOLAS, W. C.; FISCHER, R. G.; STEVESEON, R. A. Single daily dose of methimazole 
compared to every 8 hours propylthiouracil in the treatment of hyperthyroidism. South Med J, 
v. 88, p. 973-976, 1995. 
 
OEI, H. Y. Dinamic and static renal imaging. In MURRAY, I. P. C.; EII, P. J. (eds). Nuclear 
Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. 1th ed. Cuchill Livingstone, Edimburg. p. 
313-317, 1995. 
 
PAGANO, M. ; GAUVREAU, K. Principios de Bio estatística. São Paulo: Ed. Pioneira 
Thomson Learning, 2004, 506 p. 



 
 

72
 

PECCIN, S.; FURLANETTO, T. W.; CASTRO, J. A. S.; FURTADO, A. P. A.; BRASIL, B. 
A.; CZEPIEWSKI, M. A. Nódulos tireoideos: valor da ultra-sonografia e da biópsia por 
punção aspirativa no diagnóstico de câncer. Rev Assoc Med Bras, v. 49, n. 2, p. 145-149, 
2003. 
 
16H16H16H16HPETERS, H.; 17H17H17H17HFISCHER, C.; 18H18H18H18HBOGNER, U.; 19H19H19H19HREINERS, C.; 2020H20H20H20HSCHLEUSENER,H. Treatment of 
Graves' hyperthyroidism with radioiodine: results of a prospective randomized study. Thyroid, 
v. 7, n. 2, p. 247-51, 1997.  
 
PORTAL SÃO FRANCISCO. Tireóide. Altura: 377 pixels. Largura: 201 pixels. 16 kb. 1 
fotografia, color. Disponível em: <www.colegiosaofrancisco.com.br>. Acesso em 10/12/2007 
às 16h 25min.  
 
REID, J. R.; WHEELER, S. F. Hyperthyroidism: diagnosis and treatment. Am Fam 
Physician, v. 72, p. 623-630, 2005. 
 
REINHARDT, M. J.; BRINK, I.; JOE, A. Y.; VON MALLEK, D.; EZZIDDIN, S.; 
PALMEDO, H. Radioiodine therapy in Graves' disease based on tissue-absorbed dose 
calculations: effect of pre-treatment thyroid volume on clinical outcome. 21HEuropean Journal of 
Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2H22H22H22H22Hv. 29, n. 9, p. 1118-1124, 2002. 
 
RIVKEES, S. A.; CORNELIUS, E. A. Influence of iodine-131 dose on the outcome of 
hyperthiroidism in children. PEDIATRICS, v. 111, n.4, p. 745-749, 2003. 
 
ROCHA, A. F. G. Medicina nuclear. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1976, 473 p. 
 
ROCHA, A. F. G.; HARBERT, J. C. Medicina nuclear aplicações clínicas. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1979. 
 
ROSA, J. C. Glândula tireóide – funções e disfunções, diagnóstico e tratamento. São Paulo: 
Artes Médicas. 1974. 233 p.  
 
ROSS, D. S. The medical management of. Grave’s disease. Endocr Pract, v. 1, p. 193-199, 
1995. 
 
SANDRINI, R.; FRANÇA, S. N.; LACERDA, L.; GRAF, H. Tratamento do hipertireoidismo 
na infância e adolescência. Arq Bras Endocrinol Metab, v. 45, n. 1, p. 32-36, 2001. 
 
SANTOS, C. Estatística Descritiva - Manual de Auto-aprendizagem, Lisboa, Edições Silabo, 
2007. 
 
SARMENTO, A. G. L. Utilização da sonda a cintilação na captação de 131I pela tireóide. 
2002. 69 p. Dissertação (Mestrado em Instrumentação e Dosimetria), Departamento de Energia 
Nuclear, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002. 
 
SAWIN, C. T.; BECKER, D. V. Radioiodine and the treatment of hyperthyroidism: The early 
history. Thyroid, n. 7, p. 163-176, 1997. 



 
 

73
 

SINGER, P. A.; COOPER, D. S.; LEVY, E. G.; LADENSON, P. W.;  DANIELS, G.; 
GREENSPAN, F. S.; NIKOLAI, T. F. Treatment guidelines for patients with hyperthyroidism 
and hypothyroidism. Standards of Care Committee, American Thyroid Association. 
JAMA, v. 273, p. 808-812, 1995. 
 
SIVANANDAN, R., NG, L. G.; KHIN, L. W.; LIM, T. H.; SOO, K. C. Postoperative 
endocrine function in patients with surgically treated thyrotoxicosis. Head Neck, v. 26, p. 331-
337, 2004. 
 
SMITH, J. J.; CROFT, B. Y.; BROOKEMAN, V. A. Estimation of 24-hour thyroid uptake of 
I-131 sodium iodide using a 5-minute uptake of technetium-99m pertecnetate. J Clin Nuc 
Med, v. 15, p. 80-83, 1990. 
 
SNYDER, W. S.; FORD, M. R.; WARNER, G. G.; WATSON, S. B.; "S: Absorbed dose per 
unit cumulated activity for selected radionuclides and organs, "MIRD Pamphlet No.11 (The 
Society of Nuclear Medicine, New York, 1975). 
 
SOLOMON, B.; GLINOER, D.; LAGASSE, R.; WARTOFSKY, L. Current trends in the 
management of Graves' disease. J Clin Endocrinol Metab, v. 70, p. 1518-1524, 1990. 
 
STABIN, M. G.; STUBBS, J. B.; TOOHEY, R. E. Radiation dose estimates for 
radiopharmaceuticals, Radiation internal dose information center, Oak Ridge Institute 
for Sciencie and Education. Oak Ridge, Trnn., United States of América, 1996.  
 
STREETMAN, D. D.; KHANDERIA, U. Diagnosis and treatment of Graves disease. Ann 
Pharmacother, v. 37, p. 1100-1109, 2003. 
 
TAMAGNA, E. I.; LEVINE, G. A.; HERSHMAN, J. M. Thyroid hormone concentrations after 
radioiodine therapy for hyperthyroidism. J Nucl Med, v. 20, p. 387-391, 1979. 
 
TOMER, Y.; BARBESINO, G.; GREENBERG, D. A.; CONCEPCION, E.; DAVIS, T. F. 
Mapping the major susceptibility loci for familial Graves’ and Hashimoto’s diseases: evidence 
for genetic heterogeneity and gene interactions. J Clin Endocrinol Metab, n. 84, p. 4656-
4664, 1999. 
 
TORRES, T. G.; PINHEIRO, R. S. Análise de Sobrevida. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. NESC - Mestrado em Epidemiologia e Bioestatística. Disponível em: 
<htpp://www.iesc.ufrj.br/cursos/regressão/aula 12.../Analise Sobrevida_2009ª.pdf>. Acesso em 
15/11/2009 às 22h 00min.  
 
TORRING, O.; TALLSTEDT, L.; WALLIN, G.; LUNDELL, G.; LJUNGGREN, J. G.; 
TAUBE, A.; SAAF, M.; HAMBERGER, B. Graves’ hyperthyroidism: Treatment with 
antithyroid drugs, surgery, or radioiodine-A prospective randomized study. J Clin Endocrinol 
Metab, v. 81, p. 2986-2993, 1996. 
 
 



 
 

74
 

USTUN, F. U.;  UKSEL, M. Y.; URMUS, G. D.; LTUN, A.; AYA, M. K.; ERMIK, T. F. C.; 
ARIKAYA, A. S. The incidence of recurrence and hypothyroidism after radioiodine treatment 
in patients with hyperthyroidism in Trakya, a mild iodine deficiency area, during the period 
1991–2003. Annals of Nuclear Medicine, v. 19, n. 8, p. 737-742, 2005. 
 
VELASCO, J. E. Hipertireoidismo. El tiroides como es, como funciona, como enferma, 
como se trata. 2004. Disponível em: <23H23H23H23H23Hhttp://www.tiroides.net/ - 15k>. Acesso em 05/12/2004 
às 22h 20min. 
 
VELKENIERS, B.; VANHAELST, L.; CYTRYN, R.; JONCKHEER, M. H. Treatment of 
hyperthyroidism with radioiodine: adjunctive therapy with antithyroid drugs reconsidered. 
Lancet, p. 1127-1129, 1988. 
 
VIEIRA, J. G. H.; KASAMATSU, T. S.; HAUACHE, O. M. Anticorpos anti-tireóide: aspectos 
metodológicos e importância diagnóstica. Arq Bras Endocrinol Metab, v. 47, n. 5, p. 612-
621, 2003. 
 
WEETMAN, A. P. Medical progress: Graves’ disease. N Engl J Méd, v. 343, p. 1236-1248, 
2000. 
 
WEMEAU, J. L. Hyperthyroidism: current concepts and management. Rev Prat, v. 55, p. 149-
157, 2005. 
 
WILLEMSEN, U. F.; KREISIG, T.; PICKARDT, C. R.; KIRSCH, C. M. Functional results of 
radioiodine therapy with a 300-Gy absorbed dose in Graves' disease. Eur J Nucl Méd, v. 20, 
n. 11, p. 1051-1055, 1993. 
 
XIMENES, E. Modelagem computacional do manequim matemático da mulher brasileira 
para cálculos de dosimetria interna e para fins de comparação das frações absorvidas 
específicas com a mulher referência. 2006, 222 p. Tese (Doutorado em Ciências na Área de 
Tecnolologia Nuclear – Aplicações), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
 
 

 

 

 

 



 
 

75
 

ANEXO  

ANEXO 1 – Cópia do parecer do comitê de ética em pesquisa  
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Eu ________________________________________________________________________________,  

abaixo assinado(a), dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como voluntário(a) do 

projeto de pesquisa intitulado “AVALIAÇÃO DA TERAPÊUTICA COM ATIVIDADES 

AJUSTADAS E FIXAS DE 444, 555 E 740 MBq DE 131I EM PACIENTES COM DOENÇA DE 

GRAVES”, sob a responsabilidade do pesquisador José Marcos Ferreira da Silva, estudante de 

Mestrado do Departamento de Energia Nuclear da UFPE, Av. Prof. Luiz Freire, 1000, Cidade 

Universitária, CEP: 50740-540, Recife, PE, Fone: (81) 21268252 e Fax: (81) 21268250, residente à 

Avenida Ulisses Montarroyos nº 4281, CEP: 54460-280, Candeias, Jaboatão dos Guararapes, PE, 

Fones: (81) 34695810 e (81) 96367658, e e-mail: <H24H24H24H24H24Hjosemarcosfs@yahoo.com.br>.  

 

Assinando este Termo de Consentimento, estou certo(a) de que: 

 

             1) Os objetivos desta pesquisa são: 

 

1.1. Avaliar a relação entre as atividades (doses) ajustadas (calculadas em função da captação máxima 

de 24h, da massa e tempo de residência do 131I tireoideos) e as atividades fixas.                     

1.2. Identificar a melhor atividade de 131I, a ser administrada na terapêutica da Doença de Graves (DG).    

1.3. Avaliar o comportamento clínico da DG, aos 12, 24 e 36 meses após a terapêutica com atividades 

fixas de 444, 555 e 740 MBq de 131I, considerando o sexo, a idade, a massa da tireoide, a duração da 

DG antes da radioiodoterapia e a medicação prévia (com Metimazol ou Propiltiouracil) como fatores 

de risco relacionados à remissão ou cura da doença pesquisada.      

                    

2) A coleta de amostras de meu sangue periférico (do braço) tem o objetivo de realizar testes 

de função da tireoide para comparar os níveis de alterações dos hormônios tireoidianos Triiodotironina 

Livre (T3L), Tetraiodotironina Livre (T4L) e Hormônio Estimulador da Tireoide (TSH) normalmente 

observados em pacientes com papeira ou bócio difuso tóxico ou hipertireoidismo com DG, quando são 

submetidos à radioiodoterapia, para avaliar a eficiência da atividade a que fui submetido(a). Os riscos 

devidos à coleta de meu sangue apresentam poucas complicações, como pequeno transtorno da picada 

da agulha, o aparecimento de hematoma (acúmulo de 2 25H25H25H25H25H25Hsangue no local da picada da agulha), tontura ou 

queda de pressão arterial entre duas e quatro horas após a coleta.   

 3) Os riscos biológicos devidos à radioiodoterapia a que serei submetido(a), são decorrentes 

das doses de radiação, que destroem o tumor, e podem atingir também os tecidos normais, causando  
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(continuação do APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido)   

efeitos colaterais, que dependem do valor da dose absorvida e da forma que cada paciente responde ao 

tratamento. Portanto, alguns pacientes podem apresentar efeitos colaterais mais severos do que outros, 

tais como: Feridas na boca (aftas, irritação nas gengivas e garganta, podendo causar muita dor e 

dificultar a alimentação); cuidados: manter a boca sempre limpa; os dentes escovados; evitar alimentos 

duros, quentes, ácidos e condimentados; procurar usar cremes dentais suaves; e ingerir mais líquidos 

(água, chás e sucos). Queimaduras na pele (causadas pela ação direta da radioatividade); cuidados: 

manter a pele bem hidratada, e não utilizar substâncias que possam irritar ainda mais o local. Diarréia 

(com uma maior ou menor intensidade, dependendo da reação do organismo); cuidados: manter uma 

alimentação predominantemente líquida (água, chás e sucos); evitar tomar leite e seus derivados e 

procurar fazer pequenas refeições, evitando alimentos gordurosos e frituras. Dor para urinar (devido à 

irritação na bexiga, causando desconforto, e até sangramento); cuidado: procurar orientação médica 

para controlar os sintomas e diminuir o risco de complicações. Boca seca (causada por irritação nas 

glândulas salivares e diminuição da salivação); cuidado: aumentar a ingestão de líquidos (água, chás e 

sucos). Toxicidade tardia (devido às alterações inflamatórias posteriores que ocorrem nos tecidos ou 

órgãos que sofreram irradiação), cuidado: conforme o(s) órgão(s) afetado(s). 

         4) Durante o período de radioiodoterapia a gravidez deve ser evitada já que a radiação utilizada 

causa riscos na formação do bebê. Se ela ocorrer, devo procurar imediatamente a orientação médica. 

      5) Os diversos benefícios decorrentes da aplicação das descobertas desta pesquisa podem trazer 

impactos importantes para toda a sociedade: Benefício ambiental – minimização do impacto no meio 

ambiente pela diminuição dos rejeitos contendo 99mTc e 131I gerados pelo Serviço de Medicina Nuclear 

(SMN), em função da otimização (uso de quantidades ideais dos radiofármacos para a realização do 

diagnóstico e da radioiodoterapia, de forma que seja obtido o máximo de rendimento terapêutico com o 

mínimo de gastos) das atividades dos radiofármacos (substâncias contendo radiação e outro composto 

que tem afinidade por um determinado tecido ou órgão, usadas para determinar o estado clínico e o 

comportamento do órgão estudado) que serão utilizados. Benefício econômico – redução dos custos 

diretos do tratamento do paciente com acompanhamento, alimentação, estadia, medicação e passagens, 

devido à diminuição do número de vezes que seria necessário retornar ao SMN para tomar outra 

aplicação do 131I; e dos custos indiretos do detrimento radiológico decorrente da sobreexposição às 

atividades administradas de forma fixa. Benefício científico – formação e qualificação de recursos 

humanos para as atividades acadêmicas e científicas.  Benefício ético-social – sensibilização dos órgãos 

governamentais, das instituições privadas e da sociedade em geral, para com a ética da questão  
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(continuação do APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) 

ambiental, científica, clínica e econômica, quanto ao emprego otimizado das radiações ionizantes na 

área da saúde, e das suas possíveis reduções de riscos e custos para a sociedade como um todo. 

  6) Os resultados obtidos por meio da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os 

objetivos do trabalho, sua publicação na literatura científica especializada e apresentação em eventos 

científicos. Nestas situações, todas as medidas serão tomadas para assegurar a total privacidade dos 

meus dados pessoais. 

 
 7) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre minha 

participação na referida pesquisa e estou livre para interromper a minha participação, se assim o decidir.      

 

 8) Poderei entrar em contato com os membros da equipe de pesquisa pelos Fones: (81) 

21267986 e (81) 34695810; com o Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas, da UFPE, 

Av. Professor Moraes Rego, S/N, 4º andar, Cidade Universitária, CEP: 50670-420, Recife, PE,  pelo 

Fone (81) 21263924; e com o Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPE, 

Av. Prof. Moraes Rego, S/N, 1º andar, Cidade Universitária, Recife, PE, CEP: 50670-901, pelo 

Fone/FAX (81) 21268588, para apresentar recursos e reclamações devidos à pesquisa, para que sejam 

tomadas as providências necessárias. 

     Local _______________________________________________, Data: ____/____/_________ 

                       ________________________________________________ _______________________ 

                                  Nome e Assinatura do(a) paciente voluntário(a)                Número da R.G./_____ 

 

                       ________________________________________________ _______________________ 

                                  Nome e Assinatura do responsável pela pesquisa              Número da R.G./_____ 

 

                       ________________________________________________ _______________________ 

                                          Nome e Assinatura da Testemunha 1                         Número da R.G./_____ 

 

                       ________________________________________________ _______________________ 

                                          Nome e Assinatura da Testemunha 2                         Número da R.G./_____ 
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APÊNDICE 2 – Ficha de coleta de dados pessoais e clínicos  
  
 
Nome _____________________________________________ Prontuário ________________ 
 
Sexo (   ) Idade _____ (anos) Massa corporal _____ (kg) Altura _____ (m) IMC (kg/m2) _____  

Grupo racial paterno ______________________ Grupo racial materno ___________________ 

Pressão arterial (mm Hg) ___________ x ___________ e Função cardíaca _________ (BPM) 

Procedência __________________________________________________________UF_____ 

Domicílio atual _______________________________________________________________ 

___________________________________ CEP ___________________, duração ____ (anos)  

Contato – Telefone (     ) _____________________E-mail _____________________________ 

Alimentação básica __________________________________________, duração ____ (anos)  

Medicação tomada ultimamente ________________________________, duração ____ (anos)  

Outras enfermidades coexistentes _______________________________, duração ____ (anos)  

Fator(es) estressante(s) _________________________________________________________ 

Tabagismo – Não (        ), Sim (        ) __________________ (Cigarros/dia), duração ____ 

(anos) Elitismo – Não (        ), Sim (        ) ________ (quantidade/frequência), duração ____ 

(anos) Níveis séricos de T3L _______ (ng/dl)   T4L _______ (ng/dl)    TSH ________ (μUI/ml)  

Antitireoglobulina (TGB-Ac) ________ (UI/ml)  Antirreceptor do TSH (TRAb) ________ (%) 

Antitireoperoxidase (TPO-Ac) __________ (UI/ml). Outros ___________________________ 

Sintomas principais ____________________________________________________________ 

Aumento do volume da tireoide (número de vezes em relação ao volume normal) _______ (X)  

Motivo da Cintilografia ________________________________________________________ 

Ultrassonografia (centímetros) – Comprimento ______, Largura ______ e Profundidade _____ 

Principais dificuldades encontradas para a realização do diagnóstico e tratamento do 

hipertireoidismo com Doença de Graves ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas, da UFPE, Avenida. Professor Moraes 

Rego, S/N, 4º andar, Cidade Universitária, CEP: 50670-420, Recife, PE, em ___ /____ /_____. 

             

Responsável pela coleta de dados _________________________________________________ 

                                                                                          Nome e assinatura 
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APÊNDICE 3 – Protocolo de captação máxima de 20min de 99mTc – STARCAM 3200I 
 

1 – Preparo do paciente 

Observação das Alterações do metabolismo basal por fatores extratireoidianos; Suspensão de 

Alimentos e de Medicamentos conforme as especificações da Tabela A3.1; e durante as 10–12 

horas que antecederem a ingestão do radiofármaco não consumir nenhum alimento.   

 

2 – Dados operacionais iniciais da injeção de pertecnetato de sódio 

Medida da atividade efetivamente injetada com o Activímetro CAPINTEC modelo CRC-7: 

  Valor medido Antes da aplicação da injeção ________ (mCi) e Após a injeção ________(mCi). 

A atividade administrada por via endovenosa usada para a Cintilografia é de 555 MBq.  

Valor da atividade efetivamente injetada _______ (mCi) às _______ horas e _______ minutos. 

 

3 – Início da tomada de Cintilografia da Tireoide recomendado é de 20min após a injeção 

Início da tomada da Cintilografia às ______ horas e ______ minutos e o Término às ____ 

horas e ____ minutos do dia _____/_____/______. Tempo Total de Contagem _____ minutos.  

4 – Parâmetros de aquisição de Cintilografia da Tireoide  
                       Matriz                                           128 x 128 

                       Energia                                         140 keV 

                       Zoom                                            1,00 

                       Tempo de contagem:                    Variável  

                       Distância Pescoço-Colimador      10 cm 

                  

5 – Cálculo do percentual de captação máxima de 20 minutos de 99mTc 

CIPB
PTCBCTC mTc

100)((%)99 ××−=−  , onde CTc-99m é o percentual de captação máxima de 

20min de 99mTc, em %; CT é a contagem total na “ROI”;  CB é a contagem no ‘BG’ da “ROI”; 

PT é a contagem de pixels da “ROI”; PB é a contagem de pixels do ‘BG’ da “ROI”; e CI é a 

contagem injetada no paciente, ajustada para o intervalo de tempo da captação da tireoide, e da 

eficiência da contagem realizada conforme a geometria do estudo (KIDOKORO-KUNII et al., 

2006). 
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Tabela A3.1 – Alimentos e Medicamentos que influem na captação do 131I pela Tireoide. 
Fonte: BENSKY; BAROLET 1990; ROCHA, 1976; (modificado de ROCHA; HARBERT, 
1979) 
 
Alimentos e Medicamentos com influência na captação da tireoide e os respectivos intervalos 
de tempo que devem ser suspensos antes da administração do 131I 
 

Uma semana 
Analina, Agrião, Camarão, Estrogênio, Peixe, Perclorato, Tioamidas, Triiodotironina, 
Antiinflamatórios, Analgésicos, Cobalto iônico, Folhas verdes, Penicilina, Tapazol, 
Antibióticos, Bacalhau, Cortiesteróides, Hormônios, Propiltiouracil, Tioamidas, Hormônio 
adrenocorticotrófico, Brócolis, Droga antitireoidiana, Isoniazida, Pentotal, Tiocianato, 
Antipiréticos, Brometos, Esteróides, Nitratos, Progesterona, Tiouracis 
 

Duas a três semanas 
Medicações para a tosse e de vitaminas (contendo iodo), Algas (kombu, álgar-álgar, arame, 
hisiki, wakame, irish, moss, dulse, nori, dentre outras marcas comerciais), Cynomel, Leite 
fresco, Dinitrocresol, Sal iodado, Dinitrofenol, Supositórios, Extrato de tireoide, Iodetos, 
Tiroxina 
 

Um mês 
Base para unha, Esmalte, Levoid, Tintura de cabelo, Bronzeador, Lugol, Tratamento dentário 
de canal, Puran, Tetroid, Amiodarana (de 1 a 6 meses) 
 

Dois meses 
Exame ginecológico (teste de Schiller), Contrastes radiográficos de administração oral 
(Colografina, Telepaque, etc.), Xarope contendo iodo, Antissépticos com iodo (polvidine, 
mercúrio, iodo, etc.), Contrastes radiográficos em soluções aquosas (Urokon, etc.), Xarope 
contendo iodo, Contrastes radiográficos de administração intravenosa (Hypaque, Conray, etc.) 
 

Um ano ou mais 
Contrastes oleosos usados em Broncográfia, Mielografia e Artografia (Lipiodol, Pantopaque, 
etc.) 
 

Observação 
Qualquer remédio ou substância não citada nesta Tabela que contenha iodo na bula ou que 
tenha a cor vermelha deverá ter o seu uso suspenso pelo paciente por um período a ser definido 
por critério médico 
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APÊNDICE 6 – Resultados retrospectivos de radioiodoterapias  
 
Tabela A6.1 – Resultados retrospectivos de radioiodoterapias, segundo o número de pacientes com 
Doença de Graves, idade, parâmetros dosimétricos básicos, atividade específica, tempo e taxa de 
remissão ou cura  
 

Parâmetros 
Número 

de 
pacientes 

Idade 
(anos) 

Massa 
tireoidi 
ana (g)* 

Captação 
tireoidi 

ana (%)* 

Tempo de 
residência 

(dias)* 

Atividade 
específica 
(μCi/g)** 

Tempo de 
remissão 
(meses) 

Taxa de 
remissão 

(%) 

Refe
rên 
cia 

 
Opção 1 – Atividade específica média de 100 μCi/g 

751 53±9 35±19 57±15 4,4±1,5 78 12 59 a 
22 39±12 74±53 57±14 6,6±1,6 80 12 79 b 
21 38±13 58±30 57±15 6,6±1,7 120 12 75 b 
23 44±15 67±46 59±18 6,8±2,1 120 12 79 b 
817 44±11 59±33 58±16 6,1±1,6 100±24 12±0 73±10  

         
Opção 2 – Atividade específica média de 150 μCi/g 

751 53±8 35±19 57±15 4,4±1,5 167 12 77 a 
98 52 32 - - 167 6 67 c 
84 60±14 36±22 61±16 4,8±1,5 167 15 73 d 
261 42±16 52±22 58±14 6,7±1,6 133 12 88 e 

1.194 52±13 39±21 59±15 5,3±1,5 159±17 11±4 76±9  
 

Opção 3 – Atividade específica média de 200 μCi/g 
751 53±8 35±19 57±15 4,4±1,5 189 12 80 a 
78 58±15 32±25 60±17 5,1±1,2 222 15 77 d 
261 42±16 52±22 58±14 6,7±1,6 181 12 88 e 
89 41±1 40±1 60±6 7,0±0,7 200 8 99 f 

1.179 49±11 40±22 59±13 5,8±1,3 198±18 12±3 86±10 
 

 

Opção 4 – Atividade específica média de 250 μCi/g 
751 53±8 35±19 57±15 4,4±1,5 233 12 84 a 
98 52 32 - - 278 6 84 c 
261 42±16 52±22 58±14 6,7±1,6 244 12 90 e 

1.110 49±12 40±20 58±15 5,6±1,6 252±23 10±3 86±3  
 

Opção 5 – Atividade específica média de 300 μCi/g 
751 53±8 35±19 57±15 4,4±1,5 256 12 86 a 
98 52 32 - - 333 6 88 c 
58 54±14 26±14 69±19 5,4±1,1 333 12 86 g 
907 53±11 31±17 63±17 4,9±1,3 307±45 10±4 87±1 - 

    
Opção 6 – Atividade específica média de 350 μCi/g 

62 56±14 29±26 57±18 5,2±1,4 333 15 92 d 
44 48±15 23±13 74±20 5,4±1,1 367 12 86 g 
43 56±14 31±20 57±15 4,4±1,5 333 15 100 h 
149 53±14 28±20 63±18 5,0±1,3 344±20 14±2 93±7  

 
Opção 7 – Atividade específica média de 400 μCi/g 

98 52 32 - - 444 6 93 c 
261 42±16 52±22 58±14 6,7±1,6 400 12 95 e 
16 7 a 18 15-80 - - 367 12 94 i 
375 47±17 42±22 58±14 6,7±1,6 403±39 10±4 94±1  

*Parâmetros dosimétricos básicos. **1 μCi = 3,70 x 104 Bequeréis ou desintegrações por segundo (dps) = 1,111 
Gy, considerando uma meia vida efetiva de 6,0 dias (RIVKEES; CORNELIUS, 2003). aDOI et al., 2001; 
bLESLIE et al., 2003; cPETERS et al., 1997; dUSTUN et al., 2005; eERIK; LARSEN, 2002; fLUCAS, 2000; 
gGROSSO et al, 2005; hWILLEMSEN et al., 1993; e iRIVKEES; CORNELIUS, 2003. 
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APÊNDICE 7 – Tabelas de dados da análise univariada dos fatores de risco 
 
Tabela A7.1 – Resposta ao tratamento de pacientes com Doença de Graves realizado no SMN-HC 
UFPE, segundo as variáveis e as atividades fixas de 131I, no período de 2004 a 2007, para o seguimento 
de 12 meses 
 

Resposta ao tratamento em 12 meses para atividade fixa de 444 MBq de 131I  
Hipertireoidismo Remissão Variáveis  

N*  % N* % 
OR IC 95% Valor de 

p** 

 
Sexo 

       

Masculino 1 9,1 1 11,1 1,00  –  – 
Feminino 10 90,9 8 88,9 1,25 0,11–13,93  0,711 

 
Faixa etária (anos) 

       

18 a 45 7 63,6 6 66,7 1,00  –  – 
46 a 60 4 36,4 3 33,3 1,14 0,19–6,63  0,630 

> 60 0 0,0 0 0,0 –  –  – 
        

Duração da doença (anos)        
0,5 a 2,0 6 66,7 5 50,0 1,00  –  – 
2,1 a 5,0 3 33,3 5 50,0 0,50 0,08–3,01  0,395 

> 5,0 0 0,0 0 0,0 –  –  – 
        

Massa de tireoide (g)        
16 a 30 7 63,6 3 33,3 1,00  –  – 
31 a 60 4 36,4 6 66,7 0,29  0,05–1,71  0,185 

> 60 0 0,0 0 0,0 –  –  – 
        

Tratamento prévio        
Sim 10 90,9 8 88,9 1,00  –  – 
Não 1 9,1 1 11,1 0,80 0,07–8,89  0,711 

        
Metimazol (mg/kg/dia)        

0,1 a 0,3 3 37,5 3 50,0 1,00  –  – 
0,4 a 0,5 3 37,5 2 33,3 1,50 0,16–14,23  0,608 

> 0,5 2 25,0 1 16,7 2,00 0,14–23,92  0,595 
 

Resposta ao tratamento em 12 meses para atividade fixa de 555 MBq de 131I  
 

Sexo        
Masculino 20 21,7 4 10,0 1,00  –  – 
Feminino 72 78,3 36 90,0 0,40 0,13–1,21  0,083 

        
Faixa etária (anos)        

18 a 45 68 76,4 32 74,4 1,00  –  – 
46 a 60 17 19,1 10 23,3 0,80  0,33–1,91  0,622 

> 60 4 4,5 1 2,3 1,88 0,27–12,92  0,496 
        

Duração da doença (anos)        
0,5 a 2,0 37 43,5 21 58,3 1,00  –  – 
2,5 a 5,0 34 40,0 11 30,6 1,75 0,75–4,12  0,143 

> 5,0 14 16,5 4 11,1 1,99 0,60–6,46  0,209 
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 “continuação” da Tabela A7.1 – Resposta ao tratamento de pacientes com Doença de Graves 
realizado no SMN-HC UFPE, segundo as variáveis e as atividades fixas de 131I, no período de 
2004 a 2007, para o seguimento de 12 meses 

 
Massa de tireoide (g)        

16 a 30 51 58,0 17 46,0  1,00  –  – 
31 a 60 34 38,6 20 54,0 0,57  0,26–1,23  0,108 

> 60 3 3,4 0 0,0  –   –  – 
        

Tratamento prévio        
Sim 76 82,6 35 87,5 1,00  –  – 

Não 16 17,4 5 12,5 1,47 0,52–4,18  0,335 
        

Metimazol (mg/kg/dia)        
0,1 a 0,3 24 44,5 7 26,9 1,00  –  – 
0,4 a 0,5 20 37,0 12 46,2 0,49 0,16–1,48 0,155 

> 0,5 10 18,5 7 26,9 0,42  0,12– 1,50 0,153 
 

Resposta ao tratamento em 12 meses para atividade fixa de 740 MBq de 131I  
 

Sexo        
Masculino 3 75,0 2 13,3 1,00  –  – 
Feminino 1 25,0 13 86,7 0,05 00–0,60  0,037 

        
Faixa etária (anos)        

18 a 45 7 43,7 1 33,3 1,00  –  – 
46 a 60 8 50,0 2 66,7 0,57 0,06–5,64  0,588 

> 60 1 6,3 0 0,0  –   –  – 
        

Duração da doença (anos)        
0,5 a 2,0 5 31,2 2 66,7 1,00  –  – 
2,1 a 5,0 4 25,0 0 0,0 –  –  – 

> 5,0 7 43,8 1 33,3 2,80 0,27–27,06  0,446 
        

Massa de tireoide (g)        
16 a 30 8 50,0 2 66,7 1,00  –  – 
31 a 60 7 43,8 1 33,3 1,75  1,18–16,0  0,588 

> 60 1 6,2 0 0,0  –  – – 
        

Tratamento prévio        
Sim 12 75,0 2 66,7 1,00  –  – 
Não 4 25,0 1 33,3 0,67  0,06–6,30  0,624 

        
Metimazol (mg//kg/dia)        

0,1 a 0,3 0 0,0 0 0,0 –  –  – 
0,4 a 0,5 4 80,0 0 0,0 –  –  – 

> 0,5 1 20,0 1 100,0 –  –  – 
SMN-HC UFPE – Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco; *Número de pacientes tratados; **Teste Qui Quadrado.  
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Tabela A7.2 – Resposta ao tratamento de pacientes com Doença de Graves realizado no SMN-
HC UFPE, segundo as variáveis e as atividades fixas de 131I, no período de 2004 a 2007, para o 
seguimento de 24 meses 
 

Resposta ao tratamento em 24 meses para atividade fixa de 444 MBq de 131I 
Hipertireoidismo Remissão Variáveis 
N* % N* % 

OR IC 95% Valor de 
 P** 

 
Sexo 

       

Masculino 1 16,7 1 7,1 1,00 – – 
Feminino 5 83,3 13 92,9 0,38 0,03–4,40 0,521 

        
Faixa etária (anos)        

18 a 45 5 83,3 8 57,1 1,00 – – 
46 a 60 1 16,7 6 42,9 0,27 0,03–2,37 0,277 

> 60 0 0,0 0 0,0 – – – 
        

Duração da Doença (anos)        
0,5 a 2,0 3 60,0 8 57,1 1,00 – – 
2,1 a 5,0 2 40,0 6 42,9 0,89 0,13–6,23 0,912 

> 5,0 0 0,0 0 0,0 – – – 
        

Massa de tireoide (g)        
16 a 30 5 71,4 5 38,5 1,00 – – 
31 a 60 2 28,6 8 61,5 0,25 0,04–1,66 0,175 

> 60 0 0,0 0 0,0 – – – 
        

Tratamento prévio        
Sim 6 100,0 12 85,7 1,00 – – 
Não 0 0,0 2 14,3 – – – 

        
Metimazol (mg/kg/dia)        

0,1 a 0,3 3 50,0 3 37,5 1,00 – – 
0,4 a 0,5 1 16,7 4 50,0 0,25 0,02–3,03 0,348 

> 0,5 2 33,3 1 12,5 2,00 0,16–23,92 0,595 
 

Resposta ao tratamento em 24 meses para atividade fixa de 555 MBq de 131I 
 

Sexo        
Masculino 15 25,9 9 12,2 1,00 – – 
Feminino 43 74,1 65 87,8 0,40 0,16–0,97 0,036 

        
Faixa etária (anos)        

18 a 45 42 76,4 58 75,3 1,00 – – 
46 a 60 11 20,0 16 20,8 0,95 0,41–2,22 0,906 

> 60 2 3,6 3 3,9 0,92 0,18–4,84 0,930 
 

Duração da Doença (anos) 
       

0,5 a 2,0 21 40,4 37 52,9 1,00 – – 
18 34,6 28 40,0 1,13 0,51–2,50 0,459 2,1 a 5,0 

> 5,0 13 25,0 5 7,1 4,58 1,47–14,09 0,008 
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“continuação” da Tabela A7.2 – Resposta ao tratamento de pacientes com Doença de Graves 
realizado no SMN-HC UFPE, segundo as variáveis e as atividades fixas de 131I, no período de 
2004 a 2007, para o seguimento de 24 meses. 
 

Massa de tireoide (g)  
16 a 30 43 62,3 25 44,6 1,00 – – 

31 a 60 24 34,8 30 53,6 0,46 0,22–0,96 0,029 

> 60 2 2,9 0 1,8 – – – 

        
Tratamento prévio        

Sim 50 86,2 61 82,4 1,00 – – 
Não 8 13,8 13 17,6 0,75 0,30–1,91 0,366 

        
Metimazol (mg/kg/dia)        

0,1 a 0,3 14 43,7 17 35,4 1,00 – – 
0,4 a 0,5 12 37,6 20 41,7 0,73 0,27–1,97 0,359 

> 0,5 6 18,7 11 22,9 0,66 0,20–2,19 0,363 
 

Resposta ao tratamento em 24 meses para atividade fixa de 740 MBq de 131I 
 

Sexo        
Masculino 2 16,7 3 42,9 1,00 – – 
Feminino 10 83,3 4 57,1 3,75 0,51–27,27 0,237 

        
Faixa etária (anos)        

18 a 45 4 33,3 4 57,1 1,00 – – 
46 a 60 7 58,3 3 42,9 2,33 0,36–14,97 0,352 

> 60 1 8,4 0 0,0 – – – 
        

Duração da Doença (anos)        
0,5 a 2,0 4 33,3 3 42,8 1,00 – – 
2,1 a 5,0 2 16,7 2 28,6 0,75 0,07–7,32 0,652 

> 5,0 6 50,0 2 28,6 2,25 0,29–17,30 0,427 
        

Massa de tireoide (g)        
16 a 30 8 50,0 2 66,7 1,00 – – 
31 a 60 7 43,8 1 33,3 1,75 0,18–16,00 0,588 

> 60 1 6,2 0 0,0 – – – 
        

Tratamento prévio        
Sim 8 66,7 6 85,7 1,00 – – 
Não 4 33,3 1 14,3 3,00 0,33–24,30 0,366 

        
Metimazol (mg/kg/dia)        

0,1 a 0,3 0 0,0 0 0,0 – – – 
0,4 a 0,5 2 100,0 2 50,0 – – – 

> 0,5 0 0,0 2 50,0 – – – 
SMN-HC UFPE – Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco; *Número de pacientes tratados; **Teste Qui Quadrado.  
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Tabela A7.3 – Resposta ao tratamento de pacientes com Doença de Graves realizado no SMN-
HC UFPE, segundo as variáveis e as atividades fixas de 131I, no período de 2004 a 2007, para o 
seguimento de 36 meses 
 

Resposta ao tratamento em 36 meses para atividade fixa de 444 MBq de 131I 
Hipertireoidismo Remissão  Variáveis  
N* % N* % 

OR IC 95% Valor de  
P** 

 
Sexo 

       

Masculino 1 33,3 1 5,9 1,00  –  – 
Feminino 2 66,7 16 94,1 0,12  0,00–1,66  0,284 

        
Faixa etária (anos)        

18 a 45 2 66,7 11 64,7 1,00  –  – 
46 a 60 1 33,3 6 35,3 0,92  0,10–9,01  0,948 

> 60 0 0,0 0 0,0 –  –  – 
        

Duração da Doença (anos)        
0,5 a 2,0 2 66,7 10 58,8 1,00 –  – 
2,1 a 5,0 1 33,3 7 41,2 0,62  0,07–5,94  0,612 

> 5,0 0 0,0 0 0,0 –  –  – 
        

Massa de tireoide (g)        
16 a 30 3 75,0 7 43,8 1,00  –  – 
31 a 60 1 25,0 9 56,2 0,25  0,03–2,37  0,291 

> 60 0 0,0 0 0,0 –  –  – 
        

Tratamento prévio        
Sim 3 100,0 15 88,2 1,00  –  – 
Não 0 0,0 2 11,8 –  –  – 

        
Metimazol (mg/kg/dia)        

0,1 a 0,3 2 66,7 4 36,4 1,00  –  – 
0,4 a 0,5 0 0,0 5 45,4 –  –  – 

> 0,5 1 33,3 2 18,2 1,00  0,08–14,69  1,000 
 

Resposta ao tratamento em 36 meses para atividade fixa de 555 MBq de 131I  
 

Sexo 
       

Masculino 11 30,6 13 13,5 1,00  –  – 
Feminino 25 69,4 83 86,5 0,36  0,14–0,88  0,025 

 
Faixa etária (anos) 

       

18 a 45 27 77,1 73 75,3 1,00  –  – 
46 a 60 6 17,1 21 21,6 0,77  0,29–2,07  0,408 

> 60 2 5,8 3 3,1 1,80  0,34–9,60  0,423 
        

Duração da Doença (anos)        
0,5 a 2,0 13 44,8 45 48,4 1,00  –  – 
2,1 a 5,0 8 27,6 38 40,9 0,73  0,28–1,91  0,351 

> 5,0 8 27,6 10 10,7 2,77  0,93–8,29  0,066 
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“continuação” da Tabela A7.3 – Resposta ao tratamento de pacientes com Doença de Graves 
realizado no SMN-HC UFPE, segundo as variáveis e as atividades fixas de 131I, no período de 
2004 a 2007, para o seguimento de 36 meses 
 

Massa de tireoide (g)  

16 a 30 31 66,0 37 47,4 1,00  –  – 

31 a 60 14 29,8 40 51,3 0,42  0,19–0,90  0,020 
> 60 2 4,2 1 1,3 2,39  0,29–18,97  0,447 

        
Tratamento prévio        

Sim 31 86,1 80 83,3 1,00  –  – 
Não 5 13,9 16 16,7 0,81  0,28–2,32  0,698 

        
Metimazol (mg/kg/dia)        

0,1 a 0,3 10 41,7 21 37,5 1,00  –  – 
0,4 a 0,5 10 41,7 22 39,3 0,95  0,34–2,71  0,932 

> 0,5 4 16,6 13 23,2 0,65  0,18–2,40  0,386 
 

Resposta ao tratamento em 36 meses para atividade fixa de 740 MBq de 131I  
 

Sexo 
       

Masculino 2 20,0 3 33,3 1,00  –  – 
Feminino 8 80,0 6 66,7 2,00 0,29–13,55  0,444 

        
Faixa etária (anos)        

18 a 45 3 30,0 5 55,6 1,00  –  – 
46 a 60 6 60,0 4 44,4 2,50  0,40–15,69  0,319 

> 60 1 10,0 0 0,0 –  –  – 
        

Duração da Doença (anos)        
0,5 a 2,0 3 30,0 4 44,5 1,00  –  – 
2,1 a 5,0 2 20,0 2 22,2 1,33 0,14–13,30  0,652 

> 5,0 5 50,0 3 33,3 2,22  0,30–16,22  0,405 
        

Massa de tireoide (g)        
16 a 30 4 40,0 6 66,7 1,00  –  – 
31 a 60 5 50,0 3 33,3 2,50  0,40–15,69  0,319 

> 60 1 10,0 0 0,0 –  –  – 
        

Tratamento prévio        
Sim 7 70,0 7 77,8 1,00  –  – 
Não 3 30,0 2 22,2 1,50 0,22–10,05  0,556 

SMN-HC UFPE – Serviço de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco; *Número de pacientes tratados; **Teste Qui Quadrado.  
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