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A RELAÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DE MILIGRAMAS - HORA E AS DOSES

NOS PONTOS A E B NA BRAQUITERAPIA GINECOLÔGICA (II) .

Martins, H. L. e Albuquerque, L. F.

INTRODUÇÃO

A experiência clinica de diferentes centros de tra

tamerto intracavitârio do câncer do colo uterino cow radia -

ção ionizante fez con que surgissem sistemas de prescrição '

de dose largamente usados em todo o mundo.

Seguiram-se alguns esforços no sentido de se compa

rar esses sistemas, em especial relacionando a dose nos pon-

tos A e B de Manchester e a quantidade de mgh no sistema de

Fletcher.

Difundiram-se especialmente as relações 3/4 das '

mgh como dose no ponto A e 1/4 das mgh como dose no ponto '

B.1'2 NO entanto, recomendou-se que esses valores fossem con

siderados apenas como indicadores clínicos das prescrições e

não como relações universais. Sem dúvida seria mais importan

te o conhecimento das linhas de isodose, ou ainda, das linhas

de isoefeito, na verdade as que realmente importam.

Neste trabalho procuramos mostrar que a relação *

matemática indicada é precária e só deve ser utilizada em ca-

sos isolados, com as devidas restrições.

MATERIAL E MÉTODOS

A fragilidade da definição dos pontos A e B no sis

tema de Manchester originou diferentes interpretações por di-

ferentes instituições ou mesmo numa única instituição ao lon-

go do tempo.3 Somente para o ponto A foram usadas 4 ou 5 de-

finições diferentes. Nos casos em que os aplicadores são co -

locados simetricamente, essas diferenças são irrelevantes po-

rém, se a disposição não e simétrica, o que é muito comum em

nosso melo devido aos estadiamentos mais avançados, podemos '

mudar a posição dos pontos de interesse em mais de 1 cm.



Para uniformizar nossos pontos A e B, adotamos uma '

definição matemática para diminuir as divergências na inter-

pretação, a saber:

Ponto A - obtido a partir de um sistema de coordenadas carte-

sianas con origem no orifício externo, nu» plano médio sagi-

tal do colo uterino, com o eixo das ordenadas ao lonqo da '

linha média do canal do colo de útero. Os pontos A esquerdo

e direito terão coordenadas (2,2) e (-2,2), estritamente li-

gadas ã posição do colo do útero.

Ponto B - obtido a partir de um sistema de coordenadas carte

sianas no plano médio sagital da pelve, com o eixo das abeis

sas passando pela projeção do orifício externo e o eixo das

ordenadas ao longo da linha média da pelve. Os pontos B es -

querdo e direito terão coordenadas (5,21 e (-5,2), relaciona

das com a pelve da paciente.

As taxas de dose nesses contos foram obtidas a par-

tir de conjuntos de linhas de isodose computadorizadas, pre-

paradas independentemente para a sonda uterina e os ovõides.

A razão f= (taxa de dose) / (mgRaeq) foi calculada

em função de algumas variáveis, como: carga dos ovõides, cur-

vatura da sonda uterina, deslocamento da carga da sonda ute-

rina, deslocamento do orifício externo lateralmente em rela-

ção ã pelve, separação entre os ovôides e a angulação da son

da uterina em relação ao eixo das ordenadas definido para o

ponto B.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A razão f foi analisada em função de cada uma das '

variáveis mencionadas:

- carga dos ovõides: em condições de simetria a razão f (A)

passa de 0,92 para 0,82 quando se aumenta a carga de cada

ovõide de 10 para 20 mg, ou seja, uma diminuição de 11*. '

Para o ponto B não há mudança significativa;

- curvatura da sonda uterina: até um ângulo de 309 não há '

nenhuma mudança em f. A partir desse valor aparece pequena



5*.

variação para o ponto A, Menor que 5%;

- deslocamento da carqa na sonda uterina: f (Al aumenta 1% pa-

ra cada milímetro que a carga se desloca para fora do fite -

ro, enquanto que f(B) não apresenta nenhuma mudança:

- deslocamento do orifício externo: f (Al não muda pois os '

pontos A direito e esquerdo se movem junto COM O orifício '

externo e com os apliradores, porém f (B) pode ser duas ve-

zes maior de um dos lados da pelve em relação ao outro. Se

a sonda uterina formar um ângulo de 209 em relação ao eixo

das ordenadas, essa diferença pode ser de três vezes;

- separação dos ovõides: o aumento da separação entre os '

ovõides tem influência pequena já que a aproximação de um

corresponde ao afastamento de outro elemento do par. As mu

danças era f são menores que 4%;

- ânqulo da sonda uterina: f(A) sofre pequena influência '

pois o ponto A se movimenta simultaneamente. A razão f (B) '

pode aumentar 50% para o lado do deslocamento sem que haja

diminuição de f(B) do outro lado.

CONCLUSÕES

As variações de f que foram encontradas alteram

significativamente a dose nos pontos A e B em relação ã quan

tidade de mgh, estando fora das previsões feitas pelas rela-

ções de 3/4 e 1/4 amplamente difundidas.Em nosso meio existe

o agravante de que a dificuldade na colocação dos aplicado -

res nos freqüentes casos de estádio avançado, impedem a dis-

posição simétrica do conjunto ovÓides - sonda uterina - pel-

ve, aumentando as variações de f.

Cunningham1 faz referência a 77 casos em que cal-

cula a razão f encontrando os valores f(A) • 0,78 e f IB) *

0,24. Esses valores slo calculados a partir da média dos pon

tos direito e esquerdo. Não observa no entanto, a grande dig

pérsio dos pontos em torno da reta média (figura 1). Nota-se

que para 3500 mgh temos casos em que a dose média dos pontos

A direito e esquerdo pode ser tanto 2800 cGy como 6000 cGy.



ss.

6OO0

SOOO

"^«000
o

o
o

?ooc

toou

POINTS AAB DOSE vi UCHH

LINEAR. LEAST-SQUARES REGRLSSION

» - m » « b i = l . "
1 * N=77

POINT A POINT B

m

b
r
P

0 76
0
084

<0 00l

0 24
0
0 88

<0 0Ol

HOIN1 A

s'- •.

1000 2000 3000 4000 >*io0 -'CH.H. sCÜU

Figura l . Relação da dose nos pontos A e B e a
quantidade de MCH obtida por Cunningham ( D

DOStS NOS PONTOS « U l v ; («ill
RtiiRhSSAO LINEAR MIMMOS QLA1)WA:H>S

saoo wco ret» eooo

JQDO -

MXO aoOD 3W>

F i g u r a 2 . Re lação da dose nos pontos A e B e a
quant idade de MGH o b t i d a n e s t e traba
l h o .



56.

Nosso levantamento de 114 casos no&tra esse ueswo '

comportamento (figura 2), e chegamos a valores de f(Al = 0,74

e f(B) = 0,21, com discreto deslocamento linear (b * 01.

Porém, qual a segurança que se pode ter ao se usar a

razão f com discrepancias tão grandes nas doses? Qual a va -

1 idade de se tomar o valor médio dos pontos A direito e es-

querdo? Parece-nos que nãc é possivel trabalharmos con essas

margens de dúvida e que a dose deve ser considerada em cada

ponto e não como a média de dois pontos, mesmo que simétri -

COS.

Recomendamos que o uso da razão f seja restrito '

àqueles casos que apresentem as mesmas características de '

geometria e de distribuição de cargas, e somente após a de -

terminação de seu valor numérico para esse grupo seleciona -

do, e não como uma razão universal igual a 3/4 e 1/4.

O objetivo de se comparar os dois sistemas de pres -

crição, Manchester e Fletcher, não pode ser alcançado a par-

tir da aplicação genérica da razão f, tenha ela o valor que

tiver.
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