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O objetivo deste trabalho foi determinar a

diferentes tecidos, decorrentes de tratamento de telecobalto -
137terapia e intracavitario com Cs , sendo estes comparados a

valores teóricos obtidos através do método de Honte Cario.

As medidas experimentais foram realizadas em um

simulador Rando Alderson, exposto a fontes de telecobaltotera-
137 -

pia e fontes seladas de Cs . O dosimetro utilizado foi TLO

mini 2600 da Victoreen, por apresentar melhcres qualidades in

trínsecas, entre as quais o tamanho reduzido, que permite sua

colocação nas diferentes fatias do simulador.

0 trataaento radioterapico acarreta a exposição indî

reta de outros tecido, atingidos pela radiação espalhada. Coao

a probabilidade de ocorrência de efeitos biológicos é função

não só da energia absorvida pelos diferentes tecidos, mas tam

bém da quantidade de energia depositada, a distribuição de

dose é uma consideração importante na avaliação do risco asso-

ciado a estes tratamentos.
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ABSTRACT

The purpose of this work is to evaluate dose to

organs, outside the treatment volume. y

The experimental w i m i tm<nl • were dore using;

TLD dosemeters, placed in various regions of a Mando

Alderson Phantom. The theoretical absorbed doses were

calculated usind the Honte Carlo aethod applied to a

Mathematical phantom.)

An estimate of the stochastic risks was perfomed

for the intracavitary treatment, using the risk factors

proposed by the ICRP-26, and for tele therapy using the

risk parameters proposed by Gofman.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Radioterapia é o trataíhento de algumas doenças,

que se baseia no processo de transferência de energia da

fonte para o tecido. Pode ser subdividida em teletera-

pia - quando a fonte radioativa está distante da região

a ser tratada e braquiterapia - quando fontes radioati-

vas seladas são usadas para aplicações superficial, in-

tersticial ou intracavitária.

A medida que a radiação ionizante penetra nos

tecidos deposita sua energia através de uma série de co-

lisões aleatórias com átomos e moléculas ao longo de seu

percurso. Estas colisões geram ions e radicais livres

capazes de quebrar Iigaç3es químicas e causar outras al-

terações, inclusive nas 3uas vizinhanças. A distribui-

ção das ionízações ao longo da trajetória dos raios incî

r'entps depend* da energi?», massa, carga elétrica d? ra-

diação e da densidade do tecido absorvedor. Raios gama

são caracteristicamente radiação de baixa transferência

linear de energia (LET), isto é, através de elétrons se-

cundários geram ions csparsamente ao longo de suas traje

tórias, e penetram nos tecidos. A capacidade de causar

dano no tecido está relacionada com a densidade de depo-

sição de energia. Todo efeito biológico induzido por ra

diação é uma conseqüência dos eventos fÍ3icos de ioniza-

ção 'ue ocorrem na célula, alterando o seu metabolismo.

Entre os vários tipos de moléculas afetadas pela radia-

1



ção, o ácido desoxiribonucleico (ADN) se destaca como o

mais crítico, devido à informação genética que codifica.

0 termo estocástico é usado para descrever efeî

tos cuja probabilidade de ocorrência em uma população ex

posta é função direta da dose (5ig. 1 A). Efeitos esto-

cásticos são considerados como não tendo limiar de dose,

ou seja, qualquer dose, mesmo pequena produz algum efeî

to. Efeitos genéticos e carcinogênese são considerados

estocásticos. 0 termo não estocástico é usado para áes

crever efeitos, cuja severidade é função direta da dose

(fig. IB). Para estes efeitos pode haver um limiar, is-

to é, uma dose abaixo da qual não se observa efeito. E-

xemplos de efeitos não estocásticos são: catarata, danos

não malignos da pele, deficiências hematológicas e dimi-

nuição da fertilidade.

Efeitos
CorcinogéRicos

Efeitcs »
íorcinogenicns

Dos» Doat

Fíg.1 : ReloçSo dose - resposta poro A • efeitos
estocásticos e B- efeitos não estoca st i cos.



O aparecimento de tumores malignos como resulta

do da exposição a radiação tem sido observado por muitos

anos. Por volta de 1902, o desenvolvimento de câncer fi

cou reconhecido como efeito tardio das radiações» devi-

do a grande incidência de câncer de pele entre os radio-

logistas e pacientes submetidos a tratamentos clermatoló-

gicos com radiação. Recentemente, relatórios sobre os

sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki e pacientes de ra-

dioterapia tem contribuído com mais informações sobre a

indução de câncer no homem.

Carcinogênese é processo de multiestágios, u-

ma evolução de danos moleculares e celulares que leva a

alterações no tecido como um todo. 0 primeiro ertágio é

a fase de iniciação, no qual ocorrem eventos responsá-

veis por lesões no ADA, de uma ou mais células. 0 se-

gundo estágio, denominado promoção, é o processo pelo

qual as células transformadas tem o seu processo de crês

cimento normal alterado, passando a exibir uma atividade

mitótica rápida e descontrolada, que as torna capazes de

crescer em uma massa de células ou tumor. Muitos agen-

tes carcinogênicos incluindo radiação, podem at-uar como

agentes de iniciação e promoção . Estes dois estágios

podem estar separados por muitos anos.

Ha mecanismos de controle nos tecidos, que agem

prevenindo o desenvolvimento de células transformadas em

tumor maligno. Estes processos de regulação envolvem cé

lulas normais adjacentes às células transformadas, junta

mente com influências imunológicas e humorais do organis

mo.'4'



Traços herdados podem influenciar todos os está

gios do desenvolvimento do câncer, modificando a respos-

ta do tecido à iniciação, mecanismos de reparo ou varia-

ções dos processos de regulação. 0 papel da susceptibi-

lidade constitucional á indução do câncer ainda não está

bem compreendido, mas sabe-se que há determinados genóti

pos, que conferem ao indivíduo um risco mr.ior de câncer

e sensibilidade anormal aos agentes cancerígenos, in-
- (4)

cluindo radiação.

A Figura 2 mostra a incidência de câncer, as

sociada a três diferentes formas de exposição: médica,

ocupacional e explosão da bomba atomic ..

A idade na época da exposição à radiação é um

fator determinante na resposta carcinogênica do organis-
(4)

mo. A figura 3 mostra a influencia da idade na carci-

nogênese, especialmente após as duas ou três primeiras

décadas de vida, tomando como base os dados do terceiro

levantamento nacional de incidência de câncer, realizado

nos E.U.A. em 1970. Como pode ser observado através

do gráfico, a influência da idade nâo é uniformo para to

dos os tipos de câncer. Mulheres expostas na segunda de

cada de vida, quando a maior parte das mudanças hormo-

nais estão ocorrendo, parecem ter um aumento no risco de

incidência de câncer no seio. A variação se deve prova-

velmente a fatores do organismo, como influências genéti

cas e hormonais ou a condições ambientais.

0 presente trabalho visa determinar as doses na

tireóide, seio e útero, decorrentes de irradiações com
60

Co nas regiões de cabeça, seio e abdome. Visa também
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determinar a distribuição de dose nos órgãos do corpo em

decorrência de um implante intracavitário de Cs , para

tratamento de câncer de útero.

As medidas obtidas experimentalmente na simula-

ção de braquiterapia foram comparadas a valores teóricos

obtidos através de uma simulação matemática - Método de
(°9) * *

Monte Cario. *" Este método, de posse dos parâmetros f£

sicos e geométricos, que caracterizam o tratamento radio-

terápico considerado, calcula as doses absorvidas nos ór-

gãos de interesse, simulando estocasticamente a deposição

de energia dos fótcns, à medida em que eles sofrem intera

ções com o simulador matemático. Esta estimativa de dose

inclui energia depositada pelo feixe direto e pelos fó-

tons espalhados.

Para estabelecer uma relação entre os efeitos

físicos e biológicos da radiação, o ICRP 26 definiu os

conceitos de equivalente de dose e risco. Assumindo-se u

ma relação linear entre dose e efeito biológico, pode-se

obter o risco associado a uma determinada exposição.

0 principal fator físico para determinação dos

efeitos biológicos da radiação é a dose. Como a probabi-

lidade de danos tardios, aumenta com o volume de tecido

irradiado, a distribuição de dose é urr. parâmetro indica-

dor de extrema importância, já que a magnitude da dose po

de variar nos diferentes órgãos.



CAPITULO II

MATERIAL E MÉTODOS

2.1 - Dosímetros Termoluminescentes

2.1.1 - Caracteristicys do LiF: Mg» Ti

Para alcançar os objetivos deste trabalho, a es

colha do sistema dosimétrico se baseou nos seguintes re-

quisitos:

a) Dimensão reduzida, a fim de facilitar a colocação nas

diferentes fatias do simulador físico e possibilitar

sua introdução no útero

b) Reprodutibilidade de medidas

c) Alta resolução espacial

d) Estabilidade de armazenamento da informação em função

das condições ambientais (temperatura, luz e umidade)

e do tempo transcorrido entre a irradiação e a leitu-

ra

e) Resistência mecânica ao transporte

f) Independência da resposta com a energia das radiações

empregadas nos experimentos

g) Linearidade da resposta em uma grande faixa de exposi^

ção (100 mR a 100 R).

Tomando como base estes parâmetros foram esco-

lhidos os dosímetros de fluoreto de li tio, om pó, en-

capsulados em capilares de vidro de 1,4 mm de diâme-

tro por 12 mm de comprimento, ativados com Magnesio e

8



Titânio. Fluoreto de LÍtio é um haleto alcalino de den-

sidade 2,64 g/cm3 e número atômico efetivo 8,2, semelhan
(32)

te ao tecido humano.

Os dosímetros de LiF: Mg, Ti, modelo 2600- 6 mi

ni da Victoreen Instruments Company foram avaliados atra

ves do leitor Victoreen 2600, que apresenta condições de

leitura fixas parr? este material. 0 período de avalia-

ção dos TLD neste leitor é de 20 segundos e a taxa de a-

quecimento de aproximadamente 16*C/seg.

(39)
As figuras 4 e 5 mostram as curvas de depen

dência energética da resposta do LiF:Mg,Ti, obtidas para

feixes de raio X de distribuição espectral estreita e

larga, respectivamente. 0 desvio associado a cs.ãa ponto

tem um intervalo de confiança de 95?4. Pode-se observar

que a dependência energética é menor que 30% em ambos os

casos. Considerando-se que o intervalo de energia utili

zado nos experimentos está situado acima de 300 KeV(*),

pode-se afirmar que os dosí metros não apresentam depen-

dência energética nesta faixa.

•«

Denomina-se desvanescimento a emissão, espontâ-

nea de luz pelo dosímetro, devido a condições ambientais

(temperatura, luz e umidade). 0 desvanescimento da res-

posta do LiF é muito pequeno, conservando praticamente

inalterado o sinal termoluminescente armazenado durante
* (32)
cerca de 4 semanas à temperatura ambiente.

Para a determinação do mínimo detetável, os do-

símetro3 foram submetidos em grupos de 5 a exposições de:

5 mR, 10 mR, 20 mR e 30 mR. Foi observado que a partir

fio
* Espalhamento Compton do Co a 90« possui energia superior a 300
KeV.
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de 10 mlt, o leitor Victoreen fornece uai curva de eats

são, sendo portanto este considerado o valor mínimo date

tâvel.

2.1.2 - Tratamento Térmico

Cor a finalidade de devolver ao dosíaetro as

•wssas condições existentes antes de sua exposição à

diação, isto é, esvaziar as armadilhas, o dosímet; o

sa por ua trataeerito térmico pré-irradiação qur consiste

<?-> us aquecimento a 400«C durante 1 hora, e após um res-

friamento hoaofêneo um outro a 100*C durante 2 horas.

Den&aina-se curva de emissão a curva que repre-

senta a intensidade de luz emitida pelo material teraolu

sinesccnte era função da temperatura ou do tempo de aque-

cimento. Esta curva pode apresentar um ou mais picos de

pendendo do número de armadilhas presentes no material e

de suas profundidades. A curva de emissão do LiF: Mg,Ti

apresenta 5 picos principais localizados aproximadamente

a temperaturas de 65«C, 120*C, 160*C, 195«C e 21C«C.<32)

0 pico norealmente utilizado em dosimetria é o de maior

temperatura, devido a sua maior estabilidade. Antes da

leitura, o dosímetro é submetido a um aquecimento de 100*

C durante 15 minutos, a fim de eliminar os picos de emis-

são de baixa temperatura.

2.1.3 - Teste de Reprodutibilidade

Para avaliar a reprodutibilidade dos TLD foram

escolhidos aleatoriamente 10 donímetros, que foram subme

tidos 10 vezes a exposições de: 10 mR, 20 mR, 30 mR, 200

IR e 2 R,

12



A curva da figura 6 relaciona a rcprodutibilida.

da resposta dos dosíaetros ca função da exposição. Po

observar que na região próxima ao mínimo detetável

a reprodutibilidtde piora sensivelmente.

A determinação da variação da resposta foi fei-

ta calculando-se a média das leituras para cada dosírne-

tro para usa determinada exposição e o desvio em relação

à cedia, çue ê a reprodutibilidade.

2.1.4 - Calibração

Para a calibração dos dosímeCros utilizou-se u-

ma fonte coiiaada de Co modelo F-125 da Atomic Energy

of Canada Ltda. e i.40 <Josí=etros de fluoreto de LÍtio.

Os Ccsísstros foro» expostos a 2,5 R a 1 • de distância da

fonte, em blocos de lucite coa espessura de 0,5 c», a

fia ds garantir equilíbrio eletrônico.

Cada dosímetro foi subcetido a 3 exposições i-

dênticas para se determinar seu fator de calibração ind^

vidual. 0 fator que relaciona a teqaoluair.escência eai-

tida pelo dosíaetro e a exposição a que este foi submeti

do é denominado fator de calibração. Ele é determinado

através da razão entre a exposição e a sédia das 3 res-

postas, L, dadas pelo sistema dosímetro-leitor, em unida

de arbitrária.

L

Foi determinado o desvio padrão para cada dosí-

metro, selecionando-se OÜ 115 dosímetros que apresenta-

ram os menores desvios. A figura 7 mostra a distribui-

ção do desvio padrão das leituras obtidas no processo de

13
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calibração. Pode-se notar que 60,89% dos dosímetros apre

sentou desvio padrão menor do que 3%.

2.2 - Câmara de Ionização

Foi utilizada uma câmara de ionização do tipo de_

dal, aberta, Farmer de 30cc, acoplada a um eletrometro

Keithley digital, modelo 616. 0 sistema foi calibrado, o

bedecendo a padrões internacionais, pelo Laboratório de

Dosimetria Padrão Secundário do Instituto de Radioprote-

ção e Dosimetria.

Uma câmara dedal consiste de um volume de prova

contendo ar, associado a um par de eletrodos, entre os

quais se aplica uma diferença de potencial (ddp) para cole

ta das cargas produzidas pela ionização do gás. É impor-

tante que os materiais da parede da câmara e do eletrodo

central tenham números atômicos próximos ao do ar, uma

vez que a ionização a ser medida deve ser aquela produzi-

da no ar dá câmara. A espessura da parede deve ser maior

ou igual ao alcance dos elétrons secundários gerados no

ar e parede para garantir equilibrio eletrônico, e deve

também ser muito menor do que a espessura da camada semi-

redutora dos fótons para evitar alteração na exposição.

Apesar da equivalência em número atômico efetivo da pare-

de e do eletrodo central ser válida apenas para uma deter

minada energia do feixe, as câmaras são fabricadas de tal

maneira que, graças a um compromisso assumido na composi-

ção dos materiais, são praticamente independentes da qua-

lidade da radiação em um grande intervalo de energia. A-

lém isso, a câmara tipo d'dal tem dimensões reduzidas, o

16



que permite sua utilização em simuladores tipo Rando Ai-

de rson.

Quando uma câmara dedal tipo aberta é submetida

à exposição, a leitura L deve ser corrigida para compen-

sar variações na massa de ar do volume sensível da câma-

ra, devido a diferenças na temperatura e pressão ambiente

durante a realização da medida, comparativamente àquela

em que o instrumento foi calibrado, para isto utiliza-se

o fator de correção 0 (P,T). Como em geral, o fator de

calibração da câmara é especificado para 760mm deHge2O9C

tem-se que:

15 + T x ZÍ20 (P,T) .
293,15 P

onde: T em graus Celsius e P em mm de Kg são respectiva-

mente os valores da temperatura e pressão durante a

realização das medidas.

Uma vez corrigida a leitura, pod&-se associar

seu valor à exposição através do fator de calibração do

sistema câmara-eletrometro (f ), da seguinte forma:
c

X = L. f
c

A dose absorvida no meio pode ser então determi-

nada através da relação:

D = f . X
m m

onde: f é o fator de conversão (rad. P.~ ). Os valores
m
de f são tabelados em função da energia óa radia-

m
çao empregada no experimento. (Tabela 1) '
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TABELA 1: FATOR DE CONVERSÃO ROENTGEN-RAD*26'

ENERGIA DO FOTON

(MeV)

0,01

0,03

0,06

0,15

0,5

0,662 Cs

1,25 Co00

3,0

6,0

ÁGUA

0,903

0,871

0,912

0,961

0,968

0,968

0,966

0,962

0,954

OSSO

3,62

4,23

2,84

1,06

0,927

0,923

0,922

0,928

0,943

MÚSCULO

0,918

0,904

0,933

0,955

0,959

0,958

0,957

0,951

0,943
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2.3 - Simuladores

2.3.1 - Simulador Rando Alderson

0 simulador Rando Alderson é um esqueleto humano,

envolto por material sintético - borracha de isoeianato -

com massa específica de 0,985 g/cm3 e número atômico efe-

tivo igual a 7,30. moldado nas dimensões idênticas às

de uma mulher padrão (figura 8).

0 simulador é seccionedo em 34 fatias transver-

sais. Cada seção contém uma camada de revestimento plásti

co de aproximadamente 2mm de espessura, aplicada a ambas

as faces, a f:'n de assegurar uma espessura padrão de 2,5

cm para cada fatia. As seções transversais sao perfura-

das com orifícios de 1,4 mm de diâmetro (figura 9), preen

chidos com mini cilindros de Mix-D, que durante a exposi-

ção são substituidos por dosímetros termoluminescente3. A

distribuição espacial dos orifícios é tal que permite a

introdução de u;na certa quantidade de TLD dentro do volu-

me ocupado por determinado órgão, podendo-se obter a dose

média no órgão.

2.3.? - Material Simulador de Tecido Humano (Mix-D)

Mix-D é um sistema sólido, utilizado para simu-

lar tecido humano, que absorve e espalha a radição do mes

mo modo que o tecido. Possui densidade de ma3sa de 0,93&/

cm3 e número atômico efetivo igual a 7,42.

19
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Fig. 8: Simulador de corpo humano Rando Alderson
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Fig.9: Seção transversal do simulador Rando Alderson
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Composição do Mix-D

CONSTITUINTE

Cera de parafina

Polietileno

Oxido de Magnésio

Dióxido de Titânio

PROPORÇÃO

60,8%

30,4%

6,4%

2,4%

Foram moldadas 3 fatias em Mix-D para serem usa-

das em substituição às fatias correspondentes do simula-

dor Rando Alderson: fatia 6 para possibiliar a introdução

de dosímetros no cristalino; fatias 31 e 32, no centro

das quais foi moldada uma cavidade simuladora dè útero de

3 cm de diâmetro por 10,5 cm de comprimento, que possibi-

litasse a introdução de uma câmara dedal. Foram também

construídos 2 cilindros, que se ajustam à cavidade simula

dora de útero: um para introdução de sonda com TLD e ou-
~ 137

tro para introdução de 4 fontes de Cs (figura 10).

2.3.3 - Simulador Matemático Antroporçórfico - EVA

Com base no simulador matemático M1RD - 5, hernia

frodita, desenvolvido no Laboratório de Oak Ridge, e de

acordo com as especificações do International Commission
(23)

on Radiological Protection; o Gesellschaft fuer strshlen
(28)

- und Umweltforschung desenvolveu dois simuladores a-

dultos, Adam e Eva.
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CILINDRO PARA INTRODUÇÃO
DE SONDA COM TLD

CILINDRO PARA INTRODUÇÃO
DE FONTES DE Cs-137

Fig. 10: Fatias moldadas em Mix-D para simulação de utero.
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O simulador esta dividido externamente «a 3

giões (figura 11):

- um cilindro elíptico, que representa tronco c

braços

- dois cones circulares secciònados no vértice,

que representa* as pernas

- un cilindro elíptico coberto por un seni-elip-

sóide que representa cabeça e pescoço.

Cada una das regiões acina é subdividida por

planos verticais e horizontais e cilindros elipticos con-
• (28) -»

cêntricos. As figuras 12 e 13 nostra* a divisão do

simulador pelos planos vertical e horizontal, respectiva-

mente .

Para descrever natenaticasnente as diferentes re

gioes do corpo é utilizado um sistema de coordenadas tri-

dimensional, que tem sua origem no centro da base do tron

co (figura 11). 0 eixo Z positivo se estende verticalmen

te até a cabeça, enquanto os eixos positivos Y e X se es-

tendem respectivamente para a parte posterior e para a es

querda do simulador.

Duas seções deelipsoidas foram adicionadas ao

tronco para representar os seios. Os apêndices menores

como dedos, pés, orelhas e nariz são omitidos. A Altura
» ( 28 )

do simulador é 160 cm e o peso aproximadamente 58 kg.

Os órgãos internos são definidos como sub-regiões

do simulador, sendo considerados homogêneos em composição

e densidade, exceto para as regiões do esqueleto, tireói-

de e pulmões, para as quais são adotadas diferentes com-
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Evo

Fí<pi: Porte externo do simulador matemático - Evo
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O sioulador representa 3 tipos de tecido: teci-

do aole, pulaonar e ósseo, coa densidades iguais a O,

ca*. O.2958 g/ca* e 1.4**2 g/ca? respectivsaente?2** O

tecido ósseo inclui osso coapacto. aedula veraelha e

tros constituintes orgânicos. Todos os coaponentes estão

distribuídos hoaogeneaaente no esqueleto, isto é, não e-

xiste representação geoaétrica de trabéculas e cavic

locais separados para interações.

A descrição aateaatica dos órgãos é feita coa o

objetivo de representar taaanho, forae, voluae e localiza

ção de ua órg~o através de inequaçÕes aateaáticas siaples,

toaando coao base estudos anatôaicos. Por exeaplo, o bvá-
(28)

rio e ua elipsoide descrito por:

(x-Xo)* t (_T_)*+ ( Ü
a b e

onde:

a «
b «

c •

Xo -

Zo -

1.

0,

2,
•

13

10

6

0

5,30

.8

As diaensões sãV> dadas ea centíaetros

2.4 - Método de Monte Cario

0 aétodo de Monte Cario é uma técnica coaputa-

cional, que siaula e registra estocasticaaente a deposi-

ção de energia feita pelos fótons, ã aedlda que eles *o-
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fretn interações no simulador matemático.

0 programa consiste das seguintes partes:

- geração de fótons

- simulação de interações dos fótons com a mat£

ria e cálculo da energia depositada

- simulador matemático

A geração dos fótons é feita por uma sub-rotina

que define a localização da fonte, e a direção de v3o dos

fótons de acordo com a geometria da fonte. 0 fóton é ca-

racterizado por suas coordenadas, sua energia e sua dire-

ção. 0 programa escolhe aleatoriamente as coordenadas X'

Y' e Z1 que definem o ponto de partida do fóton, e em se-

guida determina sua direção de vôo, selecionando cossenos

diretores ao longo de cada eixo, que determinam o ângulo

de salda do fóton. Atribui-se ao fóton uma energia ini-

cial e um p£so estatístico igual a 1, que está relaciona-

do a probabilidade de sobrevivência deste fóton.

Posteriomente estas informações passam para o

sistema de transporte de fótons, onde será determinada a

distância percorrida pela radiação, através da equação que

calcula o livre caminho médio do fóton:

onde: r é um número aleatório entre 0 e 1

li é o coeficiente de atenuação de massa total
o
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Esta distancia é calculada utilizando-se para o

coeficiente de atenuação de massa total -u um valor maior
o

ou igual aos coeficientes de atenuação de massa dos teci

dos considerados, isto é, tecido mole, pulmonar e ósseo,

o que permite qua a distância determinada seja a menor

distância percorrida pelo fótoiv para que possa ocorrer uma

colisão, qualquer que seja o meio em que ele se encontre.

Uma vez definid este local, gera-se um número

aleatório R, no intervalo *t 0 a 1, para determinar a poss

sibilidade de ocorrência da colisão, dada por:

t
\

cnde: p. é o coeficiente de atenuação de massa total do

meio em que o fóton se encontra.

Se o número aleatório R for maior do que a ra-

zão n / \i a colisão não ocorre e o fóton continua seu tra

jeto na mesma direção, com a mesma energia e o mesmo peso

estatístico. Se R for menor ou igual a H /v- , o local é

aceito como favorável e o programa considera um dos pro-

cessos de interação.

Os processos de interação considerados para es-

e programa foram efeito fotoeletrico e espalhamento Com£

ton. Produção de pares não foi considerado devido a ener

gia do fóton utilizado (0,66 MeV).

0 efeito fotoeletrico predomina a baixas ener-

gias e caracteriza-se pela completa transferencia de ener

30



gia do fóton incidente ao elétron orbital do átomo» Par-

tículas secundárias como fotoeletrons não são seguidas pe

Io programa, considera-se que são absorvidas no local em

que ocorreu o efeito.

0 efeito Compton ocorre com maior freqüência nu

ma faixa de energia mais elevada que o fotoelétrico, e na

interação, o fóton cede parte de sua energia ao elétron

do átomo alvo e é espalhado com energia cinética menor.

Após cada colisão o programa calcula nova direção de vôo,

a energia residual do fóton, e novo peso estatístico (Wn)
• ^ - (29)através da equação:

Co

n n-1

onde: W e E . são o peso estatístico e a energia depo

sitada na colisão anterior, respectivamente.

0 cálculo da energia depositada por cada coli-

são é dado por:

En ' Wn-1
"co

w

onde os índices FE, CO e PP referem-se aos processos de e

feito fotoeletrico, efeito^Compton e produção de pares,

respectivamente.

0 Programa coleta todas as informações referen-

tes as frações de energia absorvida por cada órgão, em ca

da colisão e registra em um arquivo, que contém as fra-

31



ções de energia depositada por cada fóton. Retorna asub-

rotina para o início da história de um novo fóton de ener

gia E e peso estatístico igual a 1, gerando novas coorde

nadas X1 Y1 Z', e novos ângulos de espalhamento. 0 pro-

grama repete este processo até que estejam registradas as

histórias de 50.000 fótons.

Quando este número é alcançado determina-se a

dose absorvida para cada órgão, através da equação:
HCi

J-l AE,. 1,60207 x IO"8

D, (rad) = 3 •
i m.

é úonde: NC é número total de colisões rio órgão i

AE é a energia depositada por colisão J (MeV) •
j

—8
1,60207 x 10 é o fator de conversão MeV/g em rad

m é a massa do órgão i (g)

0 coeficiente de variação -V - para a dose em
. (29)

cada órgão é considerado aceitável até 15% , e é dado

por:
VD = 100 121

onde: E é a energia média depositada no órgão por todos

os fótons.

0 desvio padrão ( a2 ) da energia média no ór-

gão é obtido através da equação:

a * 1 Z (E - E)2

N (N-l) í

i - 1

onde N é o número de fótons, e E. a energia depositada no

órgão por fóton.
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2.5 - Procedimento Experimental e Teórico

2.5.1 - Braquiterapia

Para determinar a distribuição de dose nos ór-

gãos do simulador, decorrentes de um tratamento de câncer

de útero foram utilizados 82 do§ímetros termoluminescentes,

distribuídos em 12 diferentes regiões, dispostos de acôr-
137

do com a tabela 2 e 4 fontes F de Cs de 5 mg de Raeq.

cada. As fontes possuem comprimento total de 12,5mn, com

primento ativo de 10,0 mm e diâmetro de 1,9 mm.

Cada fonte foi introduzida em um orifício do

cilindro simulador de útero (figura 10*. Para facilitar

o manuseio e assegurar que estariam colocadas na altura

do útero, as fontes foram introduzidas em sondas de plás-

tico, no fundo das quais foram presas com cera para evi-

tar o deslocamento durante o transporte.

Foram realizadas 5 irradiações de 22 horas ca-

da, para que os dosímetros localizados em regiões mais

distantes, como por exemplo a tireóide,. tivessem leituras

acima do mínimo detetável. *

2.5.2 - Teleterapia

Utilizou-se o simulador Rando Alderson e dosíme

tros termoluminescentes para determinação da dose absorvi

da no cristalino, tireóide,seio e útero, decorrentes de

irradiações com Co nas regiões da cabeça, seio e abdo-

me. A figura 14 mostra as regiões irradiadas e os pontos

onde foram efetuadas as medidas.
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TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO QUANTITATIVA DOS DOSÍMETROS NO

SIMULADOR

REGIÃO N« DE DOSÍMETROS

Tireóide 3

Fígado ' 8

Pancreas 4

Pulmão Esquerdo . 4

Pulmão Direito 6

Rim Direito 4

Baço 4

Ovário Esquerdo 3

Ovário Direito 3

Vertebra Lombar 4

Vertebra Toráxica 7

Crista Ilíaca 12

Esôfago % 7

Esterno 4

Cabeça de Femur •5

Colo de fimur 4

TOTAL 82



Tireóide

••Seio

Utero

Tireóide

Utero

Irradiação de Cabeça Irradiação da Seio

Tireótde

Seio

Utero

IrrodioçSo dt Abdome

FÍ9.K Localização do» campo* utilizado»-e órgãos onde foram efetuada» at medidas.



:-;.:iá.-i3 cie uo.se no útero foram utilizadas son

'.:••: • TLL, que ri'oram colocadas no cilindro simu-

:•• • .. :. . igura 10). Foram também realizadas medi-

•*:•-•: . .-Ŝ ara de ionização.

Ar ,' : . ; obtidas para os diferentes órgãos foram

; .-..;.. •••?•. dose no centro do campo, na profundida-

.•- •••• -:.y^:- '.:•- :.\-:.~: ( 0 , 5 c m ) .

".". - Trs" -.....-..to Zstatí.-itico

Ern caia órgão foi colocado um número N de dosíme-

tr:: . .^e vari va em função do tamanho do órgão, para ob-

tci.ç-\> da doso aosorvida naquele pont<». Foram realizadas

5 irr.-.djLíições. Foi calculada para cada ponto a média 3C

day o loituraa: n

Z X

n

onde n = número de leituras

e o desvio padrão associado à media:

n(n-l)

A dose média no órgão foi obtida a partir das médias de

cada ponto:
N
Z X

X
N

onde N s número de pontos ou dosimetros
(42)

e o desvio associado :
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N
E w S*X

s. = J-1 J
X E w

J

onde w s peso associado ao desvio = número de graus de li-
«I

berdade = n-1.

2.6 - Calculo de Risco

2.6.1 - Braquiterapia

Todo efeito biológico induzido pela radiação é u

ma conseqüência dos efeitos físicos de ionizaçãc e excita-

çao, que ocorrem nas células e tecidos do corpo. Como os

efeitos biológicos induzidos pela radiação na célula depen

dem não só da dose absorvida, mas também da qualidade da

radiação e da taxa de dose é fundamental o conceito de equi

valente de dose - H -

H = D.Q.N

onde: D é a dose absorvida

Q é o fator de qualidade da radiação, no caso de rai
(21) """

os gama é igual a i ,

N é o produto dos fatores de modificação como por

exemplo taxa de dose, fator de distribuição, para o caso

de radioterapia pode ser considerado igual a 1.
(21) ~

0 ICRP 26 recomenda que o risco de incidência

de efeito estocástico para um tecido irradiado deve ser

descrito por uma relação linear:

onde: H é o equivalente de dose média para o tecido consi
t

derado,
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f„ e o fator de risco, que considera a probabilidade

de ocorrência de Mortalidade por câncer por unidade

de equivalente de dose. Estes fatores fora» defini-

dos a partir de coeficientes de risco obtidos ea aná

lises de casos reais, levando ear conta a radiossensi^

bilidade dos diferentes tecidos ea relação a efeitos

estocásticos (tabela 3).

0 cálculo de risco para cada órgeo individuaimen

te é feito multiplicando-se o equivalente de dose (rea) pe

Io fator de risco (rea"~ . 10~ ) do órgio considerado, por-

tanto o risco dará o núaero de casos de aorte por câncer

para 1 milhão de pessoas.

0 detrimento ao indivíduo devido a efeitos esto-

cásticos é dado pelo risco total de tais efeitos.

Con base no conceito de detriaento, o ICRP recomenda o uso

de uma grandeza - equivalente de dose efetiva — R ^ que

representa o risco total de efeitos estocásticos para o

indivíduo. N

"WB * * • wt ; Ht

i*l »

onde: N = número de tecidos relevantes do corpo

w * fator de peso para tecido t
H » equivalente de dose para o tecido t

Os fatores de peso (tabela 3) foram determinados

segundo a radiossensibilidade relativa dos tecidos em rela-

ção a efeitos estocásticos, e foram normalizados para ra-

diação uniforme de corpo inteiro de modo que:

N

I wt - 1
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TABELA 3 : VALORES DOS COEFICIENTES DE RISCO PARA EFEITOS
(211

ESTOCASTICOS FATAIS E FATORES DE PESO* '

COEFICIENTES DE RISCO f BOOR DE PESO
TECIDO _ . _

irmT1 . IO"6) Wt

Ovarios

Seios

Medula vermelha

Pulaões

Tireóide

Esqueleto

Outros órgãos

40

25

20

20

5

5

50

o.
0,

0.

0.

0,

o,

o

25

15

12

12

,03

,03

.30

TOTAL 165 * 1,00
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Mo caso de uma irradiação uniforme de corpo in-

teiro, o detrimento individual devido a efeitos estocásti

cos é:

Para se ter o mesmo detrimento para uma irradia

ção uniforoc de corpo inteiro è* usa distribuição de dose

não honogênea nc ccrpo é necessário

1 ft ' Ht " fWB

Portanto, a soma dos equivalentes de dose para

cada tecido, coa seu coeficiente de risco correspondente,

caracteriza c detrimento total devido a distribuição de

dose não homogênea.

Pela tabela 3, tem-se que o coeficiente de ris-

co total é 165. 10~ • rem" . Assim, o coeficiente de ris
-6 -1

co para morte por efeitos somáticos e 125. 10 . rem e
-6 -1

para efeitos genéticos 40.10 . rem

Risco tctal - 165. 10~6 . H

Risco somático » 125. 10~ • H *

-6
Risco genético * 40. 10 .

2.6.2. - Teleterapia

Para calcular o risco associado à radioter&pia

com Co , utíli2ou-se o método descrito por Gofman.

Este método se baseia na análise de risco para casos reais

como por exemplo os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, pa

cientes 3ubmetido3 à radioterapia, e outros.
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A flu de t- "-.-.i-ctr- zr critic »te ser tal idade espon

tânca e & ch. ?.:-\.idH r-. popaLav -o exposta, o autor u t i l i z a

as e s t a t í s t i c a i*sf >:ntcis â p-.^-ulação rr-=ricar.a para ob-

ter o ausen*'. ĵ -rco:":L--.il ÍÍO eovlvüriade pô r rad ;>sra a po

&o irrr. l.-^a .:••-• *• ÕJCO ? ? - ^ 1 3 - :

0 - E

—. £ x 1CQS

Dcs«

ond» 0 » nun>:ro de cc.ees tí- câi^cer observados

E * núní̂ .ro de c«rc-.> ce cêacer espontâneo

«iera-3í p?.ra csOa estudo um núsiero de pe^

soas-ano, isto é. o número de possoas co grupo irradiado

mult iplicacío psio núr.cro de anos <io período de aco.T.panha-

rento.

0 fato da ciai-jria des períodos d^ "follow tpM se

rera curtos, IOVH a suc-estimativas do:> efeitos canceríge-

nos da radir^so, e a grar.de variação destes períodos leva

a dados que não pode?, ser comparados entre si, portanto,

todos os dados devera r.3r convertido^ es uca base comum -

aumento percentual máximo da taxa de nortalid&de por rad.

A figura 15 descreve o ocfT:portarr.snto da curva 0/

E, cent base na análise dos casos reais apresentados na li

teratura. Pode-se observar quo a razão O/E aumenta ano

após ano depois de um período mínimo de latência, arinsin

do um máximo por volta dos 40 anos pós irradiação. A ra-

zão 0/£ para leucemia atinge ura pico entre 10 - 15 anos

pós irradiação e depoiu declina ite maneira sínétrica a

sua ascensão. Como não há dados disponíveis de casos acom

panhados por snais de 40 anos, o autor assume para tumores
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seiides, o conportacento da curva de leucemia.

T9 7S

Tempo pós irro*oção (anos!

-Fig. 15: Curva de Conversão

A fim de obter una base cesaum, que permita a

comparação de diferentes estudos, o autor utiliza fatores

de conversão, obtidos a partir desta curva, que multipli-

cados pelo auaento percentual per rad durante o período de

"follow up" dará o aumento percentual máximo na taxa de mor

talidade por rad.

Após uma análise de todas as evidências epide-

miológicas apresentadas na literatura, o autor combina os

dados obtidos para todos os tipos de câncer, exceto leuce

aia, para obter um ausento percentual máxiiro para todos

os tipos de câncer. A partir daí é definida uma tabela

de dose de mortalidade por câncer em qualquer região do

corpo (tabela 4), isto é, a dose necessária para garantir

un*a morte extra de câncer r.a população.



TABELA 4: DOSE DE MORTALIDADE POR CÂNCER EM QUALQUER REGIÃO

DO CORPO PARA MULHERES EM FUNÇÃO DA IDADE NA ÊPO-
~ (13)CA DA IRRADIAÇÃO

IDADE
(ANOS)

DOSE (RADS-PESSOA)
IDADE
(ANOS)

DOSE (RADS-PESSOA)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

60.3
70.0
72.5
75.0
77.5
79.6
&3.0
88.0
93.0
98.0
103.6
115.0
129. Ü
148.3
184.0
217.2
230.0
236.0
241.0
245.0,
243.5
250.0
250.0
250.5
251.0
2Ò1.6
254.0
260.0

23
29
30
31
32
33
34 '
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Al
48
49
50
51
52
53
54
55

267.0
274.0
284.6
298.0
315.0
340.0
368.0
398.7
420.0
465.0
510.0
570.0
631.1
750.0
875.0
1030.0
1200.0
1412.0
2100.0
4100.0
7800.0

# 11700.0
14615.0
16700.0
18600.0
19800.0
20500.0
20960.0
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Para o cálculo de r isco ut i l iza-se a equação que

converto ? dose üo mortalidade por câncer em qualquer r e -

gião do corpo e;?. dose de mortalidade por câncer em um ór-

gão específico:

doce de mortalidade por cancer
ern qualquer região do corpo

dose ás ir.ortalidnào por =
X

câncer no órgão X

onde: F e a fração de mortalidade por cancer no or^ão X
A

cm relação a mortalidade por todos os tipos de cân-

cer (tabela 5)

taxa de mortalidade por câncer no órgão X

taxa de mortalidade por câncer em qualquer região

do corpo

Os dados considerados para o calculo de F foram

baseados no levantamento estatístico de mortalidade por
(13)

cr-.ncer realizado nos EUA em 1980.

0 risco de morte por câncer induzido por radia-

ção no órcão X é dado por: ,

dose absorvida no órgão devido à exposição considerada
risco = ' "

dose de mortalidade por cancer no órgão X

0 r isco espontâneo de morte por cancer no orgao X

é expresso por:

risco espontâneo = r isco (%) espontâneo de morte por cân-

cer em qualquer região do corpo x Fx

Os valores de r isco espontâneo de morte por can-

cor .n qualquer região elo corpo em função da idade são a



• ( 1 3 )

TABELA 5 : VALORE? L»A FRAÇÃO F x PARA MULHERES Ai-i.ii,lCAKA3

TEC m o ' rFACÃO

Ec\-\ga 0.013?

Rim O.0173G

Tir-?óide 0.00392

CO 32

Corpo do ú tero -0.0179

S:?:OG O.IC;88

P3,.c:ja.i 0.0549



TABELA 6: RISCO ESPONTÂNEO PERCENTUAL DE MORTE POR CÂNCER

ANTES DOS 91 ANOS PARA MULHERES EM FUNÇÃO DA

IDADE (13)

IDADE IDADE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

16.00
16.01
16.01
16.02
16.02
16.02
16.02
16.02
16.02
16.02
16.02
16.01
16.01
16.01
16.02
16.02
16.02
16.03
16.03
16.03
16.04
16.04
16.05
16.05
16.06

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

16.06
16.06
16.06
16.06
16.06
16.06
16.05
16.05
16.04
16.03
16.02
16.01
15.99
15.97
15.95
15.92
15.89
15.85
15.80
15.75
15.68
15.61
15.53
15.43
15.33
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presentados na tabela 6. Estes valores foram calculados

tomando como base a população dos EUA, e como uma primei-

ra aproximação serão utilizados neste trabalho.
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CAPITULO III

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

3.1 - Braquiterapia

A distribuição de dose nos órgãos em decorrência

de um tratamento de câncer de útero foi avaliada através

de dois sistemas: experimental e teórico.

Os resultados obtidos experimentalmente são apre

sentados nas tabelas 7 e 8. A tabela 7 apresenta uma com-

paração dos resultados obtidos através dos dois sistemas.

Os coeficientes de variação para os valores teóricos (V )

e experimentais (S*) foram obtidos através de cálculos áea

critos nos itens 2.4 e 2.5.3, respectivamente.

A tabela 9 apresenta os resultados de distribui-

ção de dose obtidos através do método de Monte Cario. Es-

tes valores foram utilizados para o cálculo de risco (tabe

Ia 10).

3.2 - Teleterapia

3.2.1 - Cristalino, Tíreóide, Seio

Cs resultados obtidos após uma série de 5 medi-

das par* ;ada região irradiada, são apresentados na tabela

11, que especifica o tamanho de campo util izado em cada ir

radiação.



Os dosímetros termoluminescentes foram distribui

dos uniformemente dentro dos órgãos considerados. Foi cajL

culada a média das 5 medidas para cada dosímetro, presente

no órgão, e em seguida uma média para o órgão. Os erros

associados às médias foram obtidas segundo cálculo estatís

tico descrito no item 2.5.3.

Os resultados do cálculo de risco para tireóide

e seio, devido a irradiações na cabeça, seio e abdome, são

apresentados respectivamente, nas tabelas 12 e 13, que tam

bém apresentam o risco de câncer espontâneo para estes dois

órgãos.

3.2.2 - Útero

Os resultados de dose no útero obtidos através

de medidas realizadas com dosímetros terinoluminescentes e

câmara de ionização são apresentados na tabela 14. Pode-

se observar boa concordância entre os dois sistemas. O er-

ro associado às taxas de dose corresponde ao desvio pa-

drão das 5 medidas efetuadas, uma vez que foi considerado

o fator de calibração da sonda e não dos dosímetros indivi

dualmente.

A tabela 15 apresenta a comparação entre o risco

espontâneo de morte por câncer de útero e o risco induzido

por radiação.
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TABELA 7 : COMPARAÇÃO DE RESULTADOS TEÓRICOS E EXPERIMENTAIS.

TECIDO
RESULTADOS
EXFERMNEMS

COEF.DE
VARIAÇÃO

(*)

DISTANCIA

(cm)

RESULTADOS
TEÓRICOS

COEF. DE
VARIAÇÃO DISTANCIA

(em)

CORREÇÃO RESULT.
TEOR. PARA DIST.
DOS EXP.
(rad/mg Ra eq. h)

o»
o

Ovario direito
Ovário esquerdo

Vertebra lombar

Pelvis

Rim direito

Vertebra toraxica

Fígado

Pancreas

Baço

Pulmão esquerdo

Pulmão direito

Tireóide

0,43

0,39

0.56X1Õ1

0.42X1Õ1

0,73xlÕ2

0,53xlÕ2

0,48xlÕ2

0,44xlÕ2

0,31xlÕ2

O.llxlÕ2

O.llJÜÕ2

O.26X1Ô3

6 , 3

3 ,1

5 , 0

4 , 8

4 ,5

4 , 2

3,9

6,3

5,4

3,2

5,9

12,7

4 , 5

4 , 4

10,0

11,7

26,4

23,9

25,0

25,3

29,1

41,7

40,3

56,9

0,20

0,27

0.52X1Õ1

0.62X1Õ1

0.14X1Õ1

0,21xlÕ2

0,78xlÕ2

0,60xlÕ2

0,59xlÕ2

0.15JÜÕ2

0,17xlÕ2

0.19X1Õ3

15,5
14,6

3 , 8

2,4

12,1

12,6

5 , 0

22,5

16,5

17,8

18,0

33,4

5 ,4

5 ,4

14,4

10,8

19,5

' 36,5

19,7

22,9

24,1

39,8

39,8

55,4

0,39

0,36

-

-

0,75xlÕ2

—

0,48xlÕ2

0,48xlÕ2

0,38xlÕ2

0,14xlÕ2

0,16xlÕ2

O,22xlÕ3



TABELA 8: RESULTADOS DE TAXA DE DOSE OBTIDOS EXPERIMENTAL-

MENTE COM DOSíMETROS TERMOLUMINESCENTES

TECIDO TAXA DE DOSE

(rad/mg Ra eq.h)

Esôfago 0,62 x 10~

Esterno 0,60 x 10

Cabeça de fêmur 0,67 x 10~

Colo de fêmur 0,63 x 10~
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TABELA 9: DISTRIBUIÇÃO DE DOSE OBTIDA PELO MÉTODO DE MONTE CARLO.

TECIDO
DOSE

(rad/ma Ra «q. h)
TECIDO

DOSE

(rad/mc Ra *<x. h)

ut

BAÇO
BEXIGA
CÉREBRO
CLAVICULA
CORAÇÃO
COSTELA V-
ESCAPULAS
ESQUELETO TOTAL
COLUNA VERTEBRAL
ESTÔMAGO
FÍGADO
GL.SUPRA RENAIS
INT. DELGADO
INT. GROSSO ASCENDENTE
S TRANVERSO

INT. GROSSO DESCENDENTE E
SIGMÔIDE

OSSO DA PERNA
OSSO DO BRAÇO
OVARIOS
PANCREAS
PELE DO TRONCO
PELVIS

5,89
1,43
2,89
3,97
1,76
2,15
6,53
9,29
8,46
1,09
7,75
4,97
1.28

6,09

8,77

4,45
5,07
2,35
5,97
1,12
6,55

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

10
lõ5

lõ
íõi?

lõ.
10
lõ2

lÕ310
10

iõ2

10*

lB310
lO
1 w
1 Õ2
iõ2

PULMÕES
RINS
SEIOS
TECIDO DO TRONCO
TECIDO TOTAL DO CORPO
TIMO
TIREÓIDE
TRONCO TOTAL
ÜTERO
VE8ICULA
CORPO TODO
MEDULA VERMELHA;
PORÇÃO SUPERIOR DO BRAÇO

CLAVlCULA
COSTELAS

ESCAPULAS

PELVIS
PORÇÃO SUP. DA PERNA
VERTEBRAS LOMBARES
VERTEBRAS T0RÁXICA8
VERTEBRAS CERVICAL
TOTAL

1,59
1,28 x
6,61 x
3,73 x
2,41 x
2,03
1,90
3,68
2,36
1,64
2,48

4,89

x lõj
lõ2

Í

lõ

10'

lõ4

3,97 x i9;
2,00 x i54

6,03 X

6,26 X lõ!
7,66 X IO!
2,97 x lõj
2,06 X IÕ'
1,23 X lõ
2,66 X



Wtsicula

Intestino delgado

Intestino grosso

TABELA 10: CÁLCULO DE RISCO SOMÁTICO SUPONDO-SE UM TRATAMENTO

DE CÂNCER DE ÚTERO COM 6500 •( Ra *q.h

TECIDO DOSE (

Seio

PuUnts

RMula óssea veraelha

Esqueleto

Tiraóide

4.

10.

174.

60.

1.

929,

106,

832,

395

570

2.9

33

20

38

23

,50

,60

,00

.85

.05

ft

25

2O

2O

5

5

10

10

10

RISCO/106

PESSOAS

107,4

206.7

3484.0

301.9

6,2

9295,0

1066,0

8320,0

10 3958,5

Intestino grosso
descendente e sifiõid» 570,05 10 5700,5
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TABELA 11: RESULTADOS DE DOSE ABSORVIDA NO CRISTALINO.
TIREÓIDE E SEIOS PARA IRRADIAÇÕES DE CABEÇA,
SEIO E ABDOHE. OS NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES
REPRESENTAM A QUANTIDADE DE TLD EM CADA
ÓRGÃO.

TAXA DE DOSE
KÉDIA

(arad/ain)

DOSE NO ÓRGÃO(rad)
PARA 1000 rad NO
CENTRO DO CAMPO

15x15 ca*

Cristalino (4)

Tireóide (10)

Seio (16)

IRRADIAÇÃO DO SEIO
10x12 ca*

Cristalino (4)

Tireóide (5)

IRRADIAÇÃO DA CABEÇA
10x10 ca'

Tireóide (4)

Seio (15)

34.2

74.9

246,0

84,5

247,4

719,9

154,1

± *.«
• 2,8

±59,6

± 4,6

±24,9

±59,1

±45,5

1.5

3,3

10,9

3,3

9,6

28,0

6,0



TABELA 12: COMPARAÇÃO DOS RISCOS PERCENTUAIS (INDUZIDO E ESPONTÂNEO) DE MORTE POR CÂNCER

NA TIREÔIDE, EM FUNÇÃO DA IDADE

""«wREGlXO IRRADIADA

IDADE ( A N t S t ^ ^

10

15

20

25

30

35

40

45

50

CABEÇA

5 , 3 X I O ' 1

2 , 5 X IO"1

2,2 x IO"1

2,2 X IO"1

1,9 X IO"1

1,4 X IO"1

8,6 X IO"2

3,9 X IO"2

3,8 X IO"3

SEIO

1,8 x IO"1

8,7 x IO"2

7,6 x IO"2

7,5 X IO"2

6,6 X IO"2

4,7 x IO"2

3,0 x IO"2

1,3 X IO"2

1,3 x IO"3

Al

6,3

3,0

2,6

2,6

2.3

1,6

1.0

4,6

4,4

BC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ME

IO"2

IO"2

IO"2

IO"2

IO"2

io-2

IO"2

IO"3

IO"4

ESPONTXMO

6,3 x IO"2

6,3 X IO"2

6,3 x.W"2

6,3 x IO"2

6,3 X IO"2

6,3 X IO"2

6,3 x IO"2

6,2 X IO"2

6,0 x W"2



TASELA 1 3 : COMPARAÇÃO DOS RISCOS PERCENTUAIS (INDUZIDO E

ESPONTÂNEO) DE NORTE POR CÂNCER NO SEIO. EM

FUNÇÃO DA IDADE.

> v PFGTÃO
^^V^RRADIADA

IDADC(ANOS) ^ * \

10

15

20

2S

30

35

40

45

SO

CABEÇA

« . 7

3 , 2

2 . «

2 . »

2 . 4

1.7

1.1

4,9 x 1Õ1

4,S x 1Õ2

ABDOHE

10.4

5 . 0

4 . 4

4 . 3

3 . 8

2 ,7

1.7

7,6 x 1Õ1

7,4 x 1Õ2

ESPONTÂNEO

3 . 2

3 , 2

3 , 2

3 . 2

3 . 2

3 . 2

3 . 2

3 , 1

3 . 1



TABELA 14: COMPARAÇÃO DE DOSES NO ÚTERO OBTIDAS COM CÂMARA DE IONIZAÇÃO E

DOSÍMETRÜS TERMOLUMINESCENTES.

TAXA DE DOSE

(mrad/min)

CÂMARA TLD

DOSE NO UTERO(rad)PARA lOOOrad

NO CENTRO DO CAMPO

CÂMARA TLD

o» IRRADIAÇÃO
DE CABEÇA

lOxlOcm1 5,2 + 0,2 5,3 +. 0,3 0,4 0,4

IRRADIAÇÃO
.9 DE SEIO

10x12cm* 26,5 i 0,9 24,0 + 1,0 1.8 1,7

IRRADIAÇÃO
DE ABDOME

15xl5cm* 229,1 i 2,3 207,0 +10,1 15,2 13,8



TABELA 15: COMPARAÇÃO DOS RISCOS PERCENTUAIS (INDUZIDO E ESPONTÂNEO) DE.

MORTE POR CÂNCER NO ÚTERO, EM FUNÇÃO DA IDADE.

00

*"^-^^^ REGIÃO
^^^^IRRADIADA

IDADE (ANOS) ^ " ^ ^ ^

10

15

20

25

30

35

40

45

50

CABEÇA

3,2 x

1,5 x

1,3 x

1,3 x

1,2 x

8,3 x

5,2 x

2,3 x

2,2 x

IÕ 2

xõ2

XÕ2

!Õ2

lõ2

lõ3

XÕ3

lõ3

lõ"

SEIO

1,4

6,8

6,0

5,9

5,2

3,7

2,3

1,1

1,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

lõ1

lõ2

xõ2

xõ2

lõ2

xõ2

xõ2

xõ2

xõ3

ABDOME

1,2

5,7

5,0

4,9

4,3

3,1

1.9

8,7

8,4

X

X

X

X

X

X

X

X

lõ1

xõ1

xõ1

Iõ1

lõ1

xõ1

xõ2

xõ3

RISCO ESPONTÂNEO

2,9 x IÕ1

2,9 x IÕ1

2,9 x IÕ1

2,9 x IÕ1

2,9 x IÕ1

2,9 x IÕ1

2,9 x IÕ1

2,8 x IÕ1

2,7 x IÕ1



CAPITULO IV

DISCUSSÃO

A tabela 8 apresenta a comparação dos resultados obti

dos pelos dois sistemas. As diferenças existentes entre os

valores teóricos e experimentais são decorrentes da diferença

entre os simuladores físico e matemático. A distancia do centro

dos órgãos considerados ao centro do útero não é igual para os

dois simuladores, como pode ser observado na tabela 7. Usando-
— » —ux *

se o termo de atenuação para fotons e , os valores teóricos

foram corrigidos para a distância dos órgãos no simulador físjL

co. Uma vez feita a correção, os valores teóricos apresentam

boa concordância com os experimentais. A correção não foi

feita para tecido ósseo porque não se pode determinar a di£

tância percorrida pelos fótons no tecido mole até atingir o osso.

A observação dos resultados permite afirmar que, uma

vez anuladas as diferenças decorrentes da desigualdade entre

os tamanhos dos dois simuladores utilizados, a simulação mate

mática reproduz com exatidão o processo físico experimental

Esta afirmação é reforçada pela coincidência das curvas apre-

sentadas na figura 16, que representam a taxa de dose em

função da distancia para os dois sistemas.

Além dos valores apresentados na tabela 7, foram

também medidas as taxas de dose para esofago, esterno, cabeçae

colo de femur. Estas regiões não foram incluídas na tabela 7 ,

porque não tem correspondentes exatos no simulador matemático ,

tornando a comparação inviável. A tabela 8 apresenta os resul
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tados obtidos experimentalmente para estas estruturas.

A tabela 16 apresenta a porcentagem de dose nos dife

rentes órgãos em relação a dose no "órgão fonte - útero - e com

para os resultados teóricos obtidos neste trabalho com os valores

publicados por Warner em 1982 (45). Pode-se observar o gradient»

de dose em relação à distancia, os órgãos mais próximos do

útero como ovários e bexiga recebem uma porcentagem de dose

bem maior do que os distantes, como pulmão e tireóide. A

importância prática deste tipo de tabela é que de posse da dose

ministrada no útero, pode-se facilmente determinar a dose

recebida em qualquer outro órgão.

0 método de Monte Cario é um processo probabilistic

co, que reproduz a natureza estatística do processo físico realr

o que permite a utilização dos resultados de distribuição de

dose gerados pelo programai tabela 9) para o cálculo de risco

associado a um tratamento de câncer de útero

Além dos fatores de risco apresentados na tabela 3 ,

específicos para tecidos que apresentam grande susceptibilidade

a danos causados pela radiação, o ICRP 26 recomenda que se

atribua um valor igual a 10, para o fator de risco de cada um

dos cinco tecidos que recebem as maiores doses. Como pode ser

observado na tabela 9, estes tecidos são: intestino grosso as

cendente e transverso, intestino grosso descendente e sigmóide,

intestino delgado, vesícula e bexiga.

Os resultados do cálculo de risco para braquiterapla

são apresentados na tabela 10, Foi adotado o valor de
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TABELA 16: PORCENTAGEM DE DOSE NO ÓRGÃO/DOSE NO ÚTERO

0prTrrt MONTE WARNER(1982)
R E G I A° CARLO

10,00

6,70

(-)

3,30

2,70

2,20

1,30

1,10

0,40

(-)

0,39

0,27

0,30

0,29

0,07

0,05

Ovarios

Bexiga

Intestino Delgado

Intestino Grosso Des
cendente e Sigmóide

Pelvis

Intestino Grosso
Ascendente e Transverso

Vertebra Lombar

Medula

Rins

Estômago

Esqueleto

Fígado

Pancreas

Baço

Pulmões

Seios

Tireóide

10,00

6,06

5,42

3.72

2,77

2,58

1,26

1.14

0,54

0,46

0,39

0,33

0,25

0,25

0,07

0,03

0,01

(-): Não calculados
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6500 mg Ra eq. h. como valor medi o das doses empregadas nos tra

tamentos de câncer de útero. Pode-se notar nesta tabela que

os órgãos mais próximos do útero, como vesícula e intestino, apre

sentam um risco muito maior do que órgãos distantes, como seio

e tireóide. 0 risco somático total é de 32.446 casos de morte

por câncer em um milhão de pessoas submetidas a um tratamento de

câncer de útero de 6500 mg Ra eq. h., o que corresponde a um

excesso de morte por câncer de 3,2*.

Sabe-se da literatura (4) que casos de câncer seandário, Ws

topatologicamente diferentes do primário, ocorrem como resultado

de rad cterapia, tanto dentro quanto fora do volume irradiado.

Doses para órgãos fora do volume alvo não são muito comuns na

literatura, e os valores apresentados em geral se restringem a

gônadas e cristalino, ou se referem a danos não estocásticos.

A estimativa de danos estocásticos devido à radiote-

rapia é importante não só na tentativa de minimiza-los como

também na decisão de qual o tratamento a ser seguido(quimiote-

rapia x radioterapia), muito embora não se tenha feito estudo

de risco para quimioterapia.

Para o cálculo do risco associado a irradiações com

Co foi utilizado o método desenvolvido por Gofman(13), que se

baseia em estatísticas referentes a população dos EUA. A tab£

Ia 4, que apresenta os valores calculados para dose de mortali

dade por câncer em qualquer região do corpo em função da idade,

depende da taxa de incidência espontânea de câncer na popula -

ção considerada. Esta taxa vária de uma população para outra.

Considerando-se que até o presente não dispomos de informações
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análogas referentes a população brasileira, a utilização destes

dados é válida como estimativa do risco de morte por cânceres
60de tireoide, seio e utero associados a tratamentos com Co ,

irradiações de abdome, seitf e cabeça. Os resultados do cálculo

de risco para estes órgãos são apresentados nas tabelas 12,13 e

15.

Para se entender melhor a contribuição da radiação no

número total de mortes por câncer foi calculado o percentual de

mortes por câncer nos órgãos considerados, através da razão

entre o risco induzido por radiação e o risco total de mortes

por câncer. Os percentuais para tireoide, seio e útero são

apresentados nas tabelas 17, 18 e 19, respectivamente. Como

pode ser observado nestas tabelas, o percentual se torna maior,

à medida que diminui a distancia do órgão considerado em rela -

ção a região irradiada. Por exemplo, o número de mortes por

câncer de seio é maior para irradiação de abdome do que de

cabeça.

Em um caso típico de teleterapia, o paciente está su

jeito a uma dose de cerca de 5000 - 7000 rad no centro do campo.

A determinação da dose recebida por órgãos localizados fora do

feixe#é importante para avaliar o risco associado ao tratamento

para estes órgãos, cuja dose é produzida por radiação espalhada.

Por exemplo, uma paciente de cerca de 35 anos, submetida a um

tratamento de 5000 rad no abdome , terá 20% de probabilidade de

morte por câncer na tireoide devido á radiação em relação a

probabilidade total de morte por câncer de tireoide. Para seio

e útero, estas probabilidades são respectivamente 45,8% e 51,8%.
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TABELA 17: PENCENTUAL DE RISCO DE NORTE POR CÂNCER DE TIREÓIDE

DEVIDO À RADIAÇÃO EN RELAÇÃO AO RISCO TOTAL DE

NORTE POR CÂNCER DE TIREÓIDE.

REGIÃO
IRRADIADA

IDADE

CABEÇA SEIO ABDOHE

10

15

20

25

30

35

40

45

50

89.4

79.9

77,7

77,7

75.1

68,9

57,7

38,6

6 , 0

74,1

58,0

54,0

54,0

51,0

43,0

32,0

17,3

22,1

50,0

32,0

29,0

29.0

26,7

20,0

13,7

7 , 0

0 , 7
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TABELA 18: PERCENTUAL DE RISCO DE MORTE POR CÂNCER DE SEIO

DEVIDO À RADIAÇÃO EM RELAÇÃO AO RISCO TOTAL DE

MORTE POR CÂNCER DE SEIO.

REGIÃO
IRRADIADA CABEÇA ABDOME

IDADE

10 67,0 76,0

15 50,0 60,9

20 46,0 57,9

25 46,0 57,3

30 43,0 54,3

35 34,7 45,8

40 25,6 34,7

45 13,6 19,7

50 1,5 2,3
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TABELA 19: PERCENTUAL DE RISCO DE NORTE POR CÂNCER DE ÕTERO

DEVIDO À RADIAÇÃO 31 RELAÇÃO AO RISCO TOTAL DE

NORTE POR CÂNCER DE ÕTERO.

REGIÃO
[RRADIADA

CABEÇA

IDADE

SEIO ABDOME

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10,0

4,9

4,3

4,3

4,0

2,8

1,8

0,8

0,08

32,5

19.0

17,0

17,0

15.2

11,3

7.4

3,8

0,37

«0.5

66,3

63,3

62,9

59,7

51,6

39,6

23,7

3,0
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CAPÍTULO V

CCKCLUSÕES

A concordância entre os resultados experimentais e

teóricos comprova a adequação da Metodologia utilixada para

o cálculo de dose em órgãos.

Embora o risco de efeitos estocasticos tenha sido

calculado para casos típicos de radioterapia, os resultados

podem ser aplicados para qualquer dose Ministrada ao pacien

te, bastando para isso que se Multiplique o risco por UM

fator de correção.

Casos de cancer secundário, histopatologicaMente

diferentes do primário, podeM ocorrer COMO resultado do

tratamento radioterápico. COM base na razão entre o risco

de morte por câncer, pode-se avaliar o aumento do risco

decorrente da exposição a radiação, através dos parâmetros

propostos por Gofman e utilizados neste trabalho.
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