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RESUMO

Qualquer tratamento de câncer que utiliza alguma modalidade de radioterapia é planejado antes

de ser executado. De modo geral, o objetivo da radioterapia é irradiar o alvo de tratamento

minimizando a incidência de radiação nos tecidos circunvizinhos sadios. Os planejamentos

diferem entre si de acordo com a modalidade de radioterapia, do tipo de câncer e de onde esse se

encontra localizado.

Neste trabalho foi abordado o problema da otimização da dose no planejamento do tratamento do

câncer de próstata, através da modalidade de braquiterapia de baixa taxa de dose com sementes

de Iodo-125 ou Paládio-103. Um algoritmo de cálculo e otimização de dose foi construído para

encontrar uma configuração de sementes que melhor satisfaz aos critérios clínicos relevantes,

como a dose máxima estabelecida para a uretra e reto e a dose planejada para a próstata. O

algoritmo encontra essa configuração automaticamente a partir do estabelecimento da geometria

da próstata em duas e três dimensões utilizando imagens de ultrassom, ressonância magnética ou

de tomógrafos e a partir do estabelecimento de restrições mínimas às posições das sementes na

próstata e agulhas no template.

Seis padrões de distribuição de sementes baseados em critérios clínicos foram sugeridos e

testados neste trabalho. Cada um desses padrões gerou um espaço de configurações de sementes

possíveis para a próstata, que foi testado pelo algoritmo de cálculo e otimização de dose

construído. As configurações de sementes que satisfizeram aos critérios clínicos foram

submetidas a um teste segundo uma função de otimização sugerida neste trabalho. A

configuração que produziu valor máximo para essa função foi considerada a configuração

otimizada.
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ABSTRACT

Any treatment of cancer that uses some modality of radiotherapy is planned before being

executed.  In general the goal in radiotherapy is to irradiate the target to be treated minimizing the

incidence of radiation in healthy surrounding tissues.  The plannings differ among themselves

according to the modality of radiotherapy, the type of cancer and where it is located.

This work approaches the problem of dose optimization for the planning of prostate cancer

treatment through the modality of low dose-rate brachytherapy with  Iodine 125 or Palladium 103

seeds. An algorithm for dose calculation and optimization was constructed to find the seeds

configuration that better fits the relevant clinical criteria such as the tolerated dose by the urethra

and rectum and the desired dose for the prostate. The algorithm automatically finds this

configuration from the prostate geometry established in two and three dimensions by using

images of ultrasound, magnetic resonance or tomography and from the establishment of

minimum restrictions to the positions of the seeds in the prostate and needles in a template.

Six patterns of seeds distribution based on clinical criteria were suggested and tested in this work.

Each one of these patterns generated a space of possible seeds configurations for the prostate

tested by the dose calculation and optimization algorithm.

The configurations that satisfied the clinical criteria were submitted to a test according to an

optimization function suggested in this work. The configuration that produced maximum value

for this function was considered the optimized one.
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INTRODUÇÃO

O tratamento das neoplasias malignas (câncer) pode ser realizado através de processos cirúrgicos,

quimioterápicos ou radioterápicos. Estes processos podem ser empregados individualmente ou

combinados entre si, dependendo do tipo de câncer, do seu grau de desenvolvimento e de onde se

encontra localizado.

De modo geral a radioterapia é subdividida em radioterapia externa (teleterapia) e radioterapia

interna (braquiterapia). A teleterapia é o tratamento em que se utiliza fonte(s) radioativa(s) que

emitem radiação X, gama, elétrons, prótons e nêutrons, externa ao alvo de tratamento. Já a

braquiterapia utiliza fonte(s) radioativa(s) em contato ou nas proximidades do alvo. Na

teleterapia, na maioria dos casos, os fótons atravessam tecidos normais até atingir o alvo,

podendo atingir além do alvo. A braquiterapia tem como vantagem a liberação de altas doses no

local do tumor e maior controle da dose nos tecidos normais em comparação à teleterapia (Palma,

1998). Ambas as modalidades de radioterapia têm uma filosofia em comum, a qual é de sempre

maximizar a dose na região afetada pelo câncer e ao mesmo tempo minimizá-la nos tecidos ou

órgãos sadios circunvizinhos.

A braquiterapia pode ser classificada de várias maneiras, dentre elas, quanto à taxa de dose

absorvida, quanto ao modo de implantação das fontes radioativas no alvo e quanto ao transporte

destas fontes até o alvo. Quanto à taxa de dose, a braquiterapia é classificada como de baixa taxa

de dose (LDR –“low dose rate”), cujos valores variam de 0,4 a 2 Gy/h, e de alta taxa de dose

(HDR – “high dose rate”), nesse caso a taxa de dose pode ser superior a 12 Gy/min. Quanto ao

modo de implantação das fontes, essas podem ser moldadas sobre a superfície do alvo,

implantadas no alvo (implante intersticial), em um lúmen (implante intraluminal), em uma

cavidade (implante intracavitário) ou durante uma cirurgia (implante intraoperativo). O transporte

das fontes é feito através de aplicadores que são específicos para cada tipo de tratamento. Esses

podem ser introduzidos até o alvo já contendo a fonte em seu interior (“hot loading”) ou

introduzidos vazios e depois carregados com a fonte. No último caso, o carregamento da fonte no

aplicador pode ser manual (manual afterloading) ou remoto (“remote afterloading”) (Dyk, 1999).
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Os implantes das fontes radioativas podem ser temporários ou permanentes. Geralmente, nos

implantes temporários usa-se uma fonte de alta taxa de dose, já nos permanentes várias fontes de

baixa taxa de dose.

Antes da década de 80, essa técnica de braquiterapia com implantes permanentes era realizada

introduzindo-se as fontes (sementes) manualmente por via retropúbica. Após a década de 80, a

implantação das sementes passou a ser realizada por via perineal utilizando um template como

guia para os aplicadores (agulhas) que são introduzidos na próstata e visualizados através de

ultrasom transretal (TRUS) (Yan Yu et al, 1999). O método de uso de ultrasom transretal para

visualização em tempo real da inserção das agulhas e sementes foi introduzido por Holm em

1983 (Holm, et al, 1983).

Um tratamento radioterápico requer a realização de algumas etapas preliminares antes de sua

execução propriamente dita. Dentre elas merece destaque o planejamento. De modo geral o

objetivo de um planejamento é delimitar o(s) alvo(s) do tratamento (onde se quer incidência de

radiação) e os órgãos ou estruturas a serem preservados da radiação ou que receberão uma

quantidade máxima tolerável de radiação. Atualmente os planejamentos dos tratamentos tendem

a ser cada vez mais baseados em imagens tridimensionais (ou bidimensionais digitais).

Este trabalho tem aplicabilidade específica para o tratamento do câncer de próstata através do

processo radioterápico de braquiterapia de baixa taxa de dose utilizando implantes intersticiais

permanentes de Iodo-125 ou Paládio-103.

O objetivo deste trabalho é abordar o aspecto de otimização do planejamento do tratamento do

câncer de próstata para a técnica de braquiterapia de implantes permanentes de Iodo-125 ou

Paládio-103 (LDRBP – “Low Dose Rate Prostate Brachytherapy”). No caso específico da técnica

abordada neste trabalho, a otimização significa encontrar a melhor distribuição de sementes na

próstata, ou seja, aquela que proporcionará uma dose mais próxima possível da sugerida pelo

médico e que, ao mesmo tempo, manterá a uretra e o reto, que são as estruturas importantes a

serem consideradas, dentro dos limites clínicos de dose toleráveis. Para alcançar esse objetivo,

um algoritmo de cálculo e otimização de dose foi implementado. Esse algoritmo é um dos

principais resultados deste trabalho.
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No primeiro capítulo faremos uma breve revisão teórica sobre o câncer de próstata e a

modalidade de tratamento com braquiterapia, enfatizando a técnica de implantes intersticiais com

Iodo-125 e Paládio-103.

No capítulo 2 é descrito o planejamento do tratamento que é a parte em que se trabalha a

otimização da distribuição da dose em questão.

No capítulo 3 é realizada uma abordagem sobre o formalismo matemático do cálculo de dose nas

estruturas de interesse (próstata, uretra e reto).

No capítulo 4 é estabelecida a parte geométrica do problema em questão, mostrando como

fizemos a simulação computacional de uma próstata tratada com braquiterapia, da uretra e do

reto.

No capítulo 5 são descritos os aspectos de otimização direcionado para a solução do tema

proposto.

Estabelecida a parte geométrica e as noções de otimização de interesse para o tema,

apresentaremos nossos resultados subdivididos em três sub-itens: (1) reprodução do planejamento

dosimétrico de um paciente tratado no Hospital Sírio Libanês de São Paulo realizado em um

software de planejamento (Brachy Pro v3.0) pelo método de cálculo e otimização de dose

implementado neste trabalho. Este resultado será útil para validar o método implementado, (2)

uma distribuição de sementes alternativa à que foi estabelecida no planejamento do tratamento

desse paciente será apresentada. Será mostrado que essa distribuição de sementes otimiza a

distribuição de dose segundos os critérios de otimização que serão estabelecidos, (3) será

apresentado como se comporta a distribuição da dose na próstata e nos tecidos circunvizinhos

quando se varia as posições das fontes radioativas dentro do volume tratado (próstata). Esse

resultado será útil para justificar a necessidade de se aplicar a otimização nos tratamentos

radioterápicos.
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Durante o desenvolvimento deste trabalho foi desenvolvida uma parceria com o Centro de

Radioterapia do Hospital Sírio libanês de São Paulo que é um dos principais centros de referência

na aplicação da técnica LDRBP no Brasil. Essa parceria resultou na realização de dois estágios,

sendo um em LDRBP e o outro em técnicas de radioterapia externa de última geração.
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Capítulo 1

CÂNCER DE PRÓSTATA E TRATAMENTO COM BRAQUITERAPIA DE BAIXA
TAXA DE DOSE (LDRBP)

1.1 Próstata – Aspectos Anatômicos

A próstata é um órgão sem limites internos precisos composto por elementos glandulares e não

glandulares fundidos de tal forma a não ser possível a diferenciação entre ambos. Pode ser

dividida em uma porção interna e outra externa. A porção interna é onde ocorre, na maioria das

vezes, as hiperplasias benignas, enquanto cerca de 70% dos carninomas (câncer) ocorrem na

porção externa (ou zona periférica). A próstata está localizada na região pélvica, estando

circundada pela parede anterior do reto e pela parte inferior da bexiga em seu ápice. Ela pode ser

dividida em quatro zonas: zona periférica, zona central, zona de transição e zona anterior (figura

1). A uretra é tomada como estrutura de referência já que está situada no plano de simetria da

próstata (HSL, 2001).

Figura 1:Desenho esquemático das zonas da próstata

Zona central

Zona de transição

Zona periférica

Uretra

Zona anterior
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Em geral, a próstata tem uma massa de 20 gramas (cerca de 20 centímetros cúbicos – 20 cc) aos

vinte anos de idade. Com o aumento da idade, nota-se uma aumento progressivo de sua massa.

Cerca de 50 % dos homens com idade de 50 anos apresentam sinais de hiperplasia benigna, sendo

que aos 80 anos este percentual pode chegar a 90% (HSL, 2001).

A figura 2 mostra um desenho esquemático da localização da próstata na estrutura pélvica.

Figura 2: Desenho esquemático da localização da próstata

A próstata é responsável por parte da composição do líquido seminal, além de possuir um

suprimento vásculo-nervoso (um par de feixe neurovascular) em sua região posterolateral que

desempenha papel importante na potência sexual.

1.2 O Câncer de Próstata

A ocorrência do câncer de próstata vem aumentando consideravelmente nos últimos anos no

mundo. Uma das justificativas para tal fato é o aumento da expectativa de vida dos homens.

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é a segunda

causa de morte por câncer em homens no Brasil, sendo superado apenas pelo câncer de pulmão.

Espera-se que 47280 casos novos sejam registrados no Brasil em 2006 (Inca, 2006).
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O câncer de próstata é mais freqüentemente diagnosticado em homens acima de 50 anos. A partir

desta idade a probabilidade de ocorrência e a mortalidade aumentam exponencialmente com a

idade.

O tipo de câncer de próstata diagnosticado atualmente com maior freqüência é o adenocarcinoma

que é o nome dado ao tipo de câncer que ocorre em tecidos glandulares.

O diagnóstico precoce do câncer de próstata é um pré-requisito para o sucesso de seu tratamento

já que é alta a probabilidade de estar confinado à próstata, ou seja, em seu estágio inicial de

desenvolvimento. Desta forma o risco de mestástase é baixo. Atualmente existem três parâmetros

importantes para se ter um diagnóstico e o grau de desenvolvimento (estadiamento) do câncer de

próstata. São eles: O nível de PSA (“prostate-specific antigen”), o toque retal digital e o grau

histológico do tumor avaliado por meio de biópsias (grau de Gleason) (Sooriakumaran, 2005).

O PSA é uma proteína produzida pelo tecido normal prostático e está presente em determinadas

concentrações na corrente sangüínea. Por ocasião do surgimento das hiperplasias malignas, esta

concentração tende a se elevar até níveis acima do normal, sendo portanto, um indicador em

potencial de possíveis malignidades e de seu estadiamento. Os níveis de PSA variam de acordo

com a idade e até mesmo com a etnia.(HSL, 2001).

O exame de toque retal é realizado a fim de se analisar o tamanho e a textura da próstata e a

existência de possíveis nódulos e a extensão destes na mesma. É um exame importante, pois além

de se avaliar a existência de possíveis hiperplasias benignas, a região de concentração do câncer é

geralmente na periferia da próstata, onde a textura do tecido sofrerá alterações.

O grau histológico (grau de Gleason) do tumor é atualmente considerado o dado mais importante

para a caracterização do tumor. Este é baseado em biópsias realizadas em todas as regiões da

próstata (definidas na figura 1). Atualmente tem sido realizada a biópsia por via transretal. O grau

de Gleason é baseado na disposição e formato das glândulas. Para a análise, são definidos 5

padrões (figura 3). Os 2 padrões predominantes são considerados e sua soma é o grau de Gleason.

O padrão 1 é caracterizado pela proliferação de glândulas pequenas, isoladas e bem diferenciadas.

Essa estrutura tende a se complexificar nos outros padrões até o momento em que se nota
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formação de massas sólidas, sem glândulas bem definidas (HSL, 2001). Considera-se tumores

bem diferenciados os de grau de Gleason 2 a 6 e pouco diferenciados de 8 a 10.

Figura 3: Padrões de diferenciação do câncer de próstata

Os tumores são caracterizados também quanto à sua extensão, de acordo com uma classificação

da União Internacional Contra o Câncer (UICC). Esta classificação é conhecida como TNM

(Tumor, Nodos, Metástases), (Bott, et al, 2002). Esta classificação está resumida na tabela 1.
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Tabela 1: Classificação da extensão tumoral de acordo com a UICC

Classificação TNM de acordo com a UICC
T1 Impalpável e não visível em diagnósticos por imagens

T1a Tumor encontrado numa porção ≤ 5% de tecido retirado numa TURP(1)

T1b Tumor encontrado numa porção ≥ 5% de tecido retirado numa TURP

T1c Tumor identificado por biópsia por agulha

T2 Tumor confinado dentro da próstata

T2a Tumor presente em metade ou menos da metade de um dos lobos da próstata

T2b Tumor presente em mais da metade de um lobo, mas não em ambos os lobos

T2c Tumor presente em ambos os lobos

T3 Tumor se estende pela cápsula prostática

T3a Extensão extracapsular unilateral ou bilateral

T3b Invasão da(s) vesícula(s) seminal(s)

T4 Tumor invade estruturas adjacentes além das vesículas seminais

N – X , 0, 1 Linfonodos: Não avaliados, sem metástases regionais

M1 – a, b, c Metástases distantes: Metástases ósseas, metástases em linfonodos não regionais

(1) TURP – Resecção Transuretral: Processo cirúrgico via uretral para diminuição do volume da próstata

O prognóstico final é dado pelo nível de PSA, pelo estadiamento do tumor utilizando a

classificação TNM e pelo grau de Gleason. Sob este aspecto, os pacientes são divididos em três

grupos: grupos de baixo risco, risco intermediário e de alto risco. Normalmente essa classificação

de pacientes segue recomendações publicadas em documentos conhecidos como nomogramas. Os

mais utilizados são os publicados por Partin (Partin et al, 1997) e D’Amico (D’Amico et al,

2000). Em resumo, de acordo com estes nomogramas, os pacientes são classificados em:

• baixo risco; T1 e T2a e PSA ≤ 10 e Gleason ≤ 6

• risco intermediário; T2b ou Gleason 7 ou PSA 10-20

• alto risco: T3a, Gleason ≥ 8 ou PSA ≥ 20 de alto risco

O prognóstico para o paciente segundo os valores de referência apresentados anteriormente

determinam qual a melhor modalidade de tratamento. No caso da braquiterapia de próstata de

baixa taxa de dose (LDRBP) com Iodo-125 ou Paládio-103, os pacientes indicados são aqueles

pertencentes ao grupo de baixo risco ou de risco intermediário com estadiamento T2b, grau de
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Gleason menor que 7 e PSA menor que 10. Essa modalidade jamais será indicada para pacientes

enquadrados no grupo de alto risco.

1.3 Implante Permanente Transperineal Guiado por Ultrassom

A técnica de implante permanente transperineal guiado por ultrassom utilizando sementes de

Iodo-125 ou Paládio-103, foi introduzida por Holm no início da década de 80 (Holm, 1983). Essa

técnica consiste na introdução de agulhas carregadas com essas sementes na próstata por via

perineal. A introdução das agulhas é realizada sob um guia denominado de “template”. O

“template” é uma placa contendo perfurações igualmente espaçadas (0,5 cm) (ver figura 4) sendo

útil no suporte das agulhas e na garantia de um espaçamento mínimo entre as agulhas e sementes

de 0,5 cm. Todo o processo de introdução das agulhas e sementes é acompanhado visualmente

por meio de imagens de ultrassom coletadas em tempo real a partir de uma sonda de ultrassom

introduzida no reto do paciente e quase sempre por fluoroscopia (Keye, 1992).

A figura 5 mostra um desenho esquemático de um corte longitudinal de um paciente descrevendo

a geometria do implante.

Figura 4: Foto de um “template” posicionado na região perineal do paciente
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Figura 5: Corte longitudinal de um paciente descrevendo a geometria do implante

Após a indicação do paciente à braquiterapia de baixa dose utilizando esta técnica, o processo de

tratamento pode ser discretizado em quatro passos. A determinação do volume da próstata, o

planejamento do tratamento, a execução da técnica e a análise dosimétrica pós-implante. Detalhes

sobre a execução da técnica serão abordados neste item. A determinação do volume da próstata, o

planejamento dosimétrico do tratamento (área de interesse deste trabalho) e a análise dosimétrica

pós-implante serão abordados no próximo capítulo.

A execução do procedimento de implante das sementes no paciente ocorre após a determinação

do volume da próstata e o planejamento dosimétrico do tratamento, ambos baseados em imagens

de ultrassom. Após ser anestesiado, o paciente é posto em posição dorsolitotômica, tendo seu

períneo exposto. Uma sonda de ultrassom, presa a um suporte e localizada logo abaixo do

“template” (ver figura 4) é introduzida no reto do paciente. Um dispositivo mecânico acoplado ao

suporte permite o avanço e a retração desta sonda ao longo do reto em passos precisos de 0,5 cm,

permitindo que a próstata seja visualizada sob vários ângulos (Yan Yu et al, 1999).

A próstata é imobilizada para garantir que não haja movimentos em nenhuma direção no

momento da introdução das agulhas e deposição das sementes. Geralmente o procedimento de

imobilização é realizado com duas ou mais agulhas (livres de sementes) introduzidas na próstata

através de posições selecionadas no “template” (Dattoli, 1997).
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Como será apresentado no próximo capítulo, as posições de cada semente na próstata e das

agulhas no “template” são determinadas no planejamento dosimétrico, o qual é realizado sobre

imagens (cortes ou planos da próstata) de ultrassom obtidos a partir da sonda de ultrassom

introduzida no reto do paciente. Sobre cada corte aparece sobreposto uma projeção do

“template”. Portanto, no momento do implante, o médico deve fazer coincidir o grid do

“template” que aparece projetado na imagem com aquele das imagens que foram coletadas para o

planejamento dosimétrico e o “template” externo.

Após o alinhamento do grid do “template” que aparece sobreposto em cada corte de ultrassom

com o “template” externo, o processo de introdução das agulhas e deposição das sementes é

iniciado. Durante esse processo, o físico médico informa ao médico as posições de cada agulha

no “template”, bem como o momento em que as sementes estão nos planos selecionados no

planejamento. Quando as posições das sementes coincidem com as planejadas, o médico retrai a

agulha e as sementes ficam depositadas nos locais pré-determinados.

Muitos centros de tratamento utilizam o método de agulhas pré-carregadas. Nesse método, as

sementes são introduzidas nas agulhas em uma sala especial através de aplicadores especiais. A

partir do momento em que todas as agulhas estiverem carregadas, elas são transportadas até a sala

onde se encontra o paciente.
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Capítulo 2

PLANEJAMENTO DO TRATAMENTO E DOSIMETRIA

Atualmente os planejamentos dos tratamentos radioterápicos são computadorizados. Vários

sistemas de planejamento computadorizados estão disponíveis no mercado. Esses sistemas de

planejamento permitem que o delineamento do alvo de tratamento e das regiões a serem

preservadas da irradiação seja realizada sobre imagens tomográficas de ultrassom ou de

ressonância magnética. No caso da teleterapia, alguns desses sistemas já são capazes de

determinar a melhor composição de campos de irradiação através de técnicas de otimização de

dose. No caso específico dos implantes permanentes transperineais guiados por ultrassom em

LDRBP, alguns sistemas de planejamento têm surgido recentemente com características de gerar

uma configuração de sementes otimizada.

As metas principais do planejamento em LDRBP podem ser resumidas em:

• permitir total cobertura do alvo com a dose recomendada pelo médico mantendo a uretra e

o reto abaixo dos limites de dose toleráveis

• buscar manter a homogeneidade de dose dentro do volume do alvo

Existem dois tipos de planejamento mais utilizados atualmente. O chamado planejamento pré-

operatório e o planejamento intra-operatório.

2.1 Planejamento pré-operatório

O planejamento pré-operatório consiste na determinação do volume da próstata, na determinação

de possíveis interferências do arco-púbico em regiões da próstata e no estabelecimento do melhor

padrão de distribuição de sementes para a próstata.

A determinação do volume da próstata consiste na obtenção de imagens axiais (denominadas

cortes ou planos) de ultrassom espaçadas de 0,5 cm desde a base até o ápice da próstata. Uma
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imagem sagital também é obtida afim de se conhecer o comprimento base-ápice. Além da

obtenção das imagens axiais, outros parâmetros importantes são observados com relação ao

paciente. São eles: (1) O ângulo de elevação das pernas do paciente na posição de dorsolitotomia;

(2) o alinhamento da sonda de ultrasom com relação à próstata em todas as imagens, de forma

que as agulhas implantadas não atravessem a parede do reto; (3) a superposição das perfurações

do “template” nos contornos da próstata, em particular da porção posterior da próstata; (4)

localização adequada da uretra em cada imagem axial (Yan Yu et al, 1999).

O grau de interferência do arco-púbico é um aspecto importante no planejamento do tratamento.

O arco-púbico pode “sombrear” regiões das porções laterais e anteriores da próstata, tornando

difícil ou mesmo impossível o implante de sementes nessas regiões (Yan Yu et al, 1999) (ver

figura 6). A determinação da interferência do arco-púbico pode ser a partir de ultrassom ou

tomografia computadorizada. Na tomografia computadorizada o arco-púbico é mais facilmente

identificado, entretanto, o paciente não estará em posição dorsolitotômica, podendo obscurecer o

real grau de interferência. Uma vantagem de se utilizar ultrassom, é que a determinação do grau

de interferência do arco-púbico pode ser realizada juntamente com o determinação do volume da

próstata.

Figura 6: Desenho esquemático mostrando regiões da próstata recobertas pelo arco-púbico

O padrão de distribuição das sementes na próstata segue critérios clínicos característicos de cada

centro que trabalha com essa modalidade de tratamento. Existem três filosofias predominantes
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quanto ao padrão de distribuição de sementes. São elas: o carregamento uniforme, o

carregamento periférico e o carregamento periférico modificado. Nas três modalidades de

carregamento, as sementes são depositadas na próstata em planos selecionados, espaçadas entre si

no mínimo de 0,5 cm num mesmo plano e de 1cm centro a centro. Isto significa que se num dado

plano uma posição para uma semente foi escolhida, esta posição não será ocupada nos planos

imediatamente anterior e posterior. No carregamento uniforme a deposição das sementes é

uniforme em todos os planos. No carregamento periférico as sementes são limitadas

preferencialmente na periferia da próstata. No carregamento periférico modificado algumas

posições em princípio possíveis para as sementes na parte central de alguns planos da próstata são

proibidas com o objetivo de diminuir a dose na uretra (Yan Yu et al, 1999). Apesar de não ser

consenso geral, a idéia do carregamento periférico modificado é a mais empregada atualmente

quando se adota o planejamento pré-operatório.

Nesse planejamento, geralmente o médico ou o físico médico distribui manualmente as sementes

nos planos selecionados utilizando um sistema de planejamento computadorizado. Os critérios

adotados na distribuição de sementes são os limites de dose desejados para a próstata, e os limites

de dose aceitáveis para uretra e reto. Estes limites serão apresentados e discutidos no item 2.3. A

figura 7 mostra um exemplo de um corte de ultrassom com as sementes distribuídas.

Figura 7: Exemplo de sementes distribuídas em um corte de ultrassom
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A prática do planejamento pré-operatório implica na introdução de algumas fontes de incertezas

ao tratamento. Podemos enumerá-las da seguinte forma: (1) a aquisição das imagens na

determinação do volume da próstata ocorre dias ou semanas antes do procedimento de implante.

Logo, a reprodutibilidade exata do posicionamento do paciente no dia do implante será difícil ou

até impossível; (2) devido à anestesia, a relaxação da musculatura da pelve poderá causar

alterações na forma da próstata, fazendo com que os contornos da próstata no dia do implante

difiram daqueles criados nas imagens coletadas; (3) a próstata pode sofrer alterações de volume.

no intervalo de tempo decorrido entre a aquisição das imagens e o dia do implante (Messing et al,

1999).

2.2 Planejamento intra-operatório

O planejamento intra-operatório surgiu como método alternativo ao pré-operatório como uma

forma de minimizar as fontes de incertezas mencionadas anteriormente. No planejamento intra-

operatório, o passo de determinação do volume prostático dias antes do implante é excluído. Esse

passo e a determinação do grau de interferência do arco-púbico são realizados no dia do implante.

As imagens por ultrassom da próstata são capturadas no dia do implante com o paciente

anestesiado na posição de tratamento (posição de dorsolitotomia) e a próstata imobilizada. Essas

imagens são transferidas para um sistema de planejamento computadorizado onde serão

manipuladas pelo médico. Essa manipulação se resume no desenho manual dos contornos da

próstata, uretra e reto em cada imagem (Messing et al, 1999).

Geralmente os sistemas de planejamento computadorizados usados no planejamento intra-

operatório determinam a melhor distribuição das sementes na próstata. Quando esses sistemas são

utilizados, o planejamento intra-operatório recebe o nome de planejamento intra-operatório

inverso otimizado.

Os sistemas de planejamento computadorizados utilizados no planejamento intra-operatório

inverso otimizado diferem dos sistemas utilizados no planejamento pré-operatório por possuírem

um algoritmo que otimiza a distribuição de dose na próstata, ou seja, proporciona que toda a

próstata receba uma dose mais próxima possível da recomendada pelo médico e minimiza a dose

na uretra e no reto. Ao final do processo de otimização da dose, o sistema determina a
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configuração de sementes para a próstata. Nesses sistemas o trabalho manual se resume em

desenhar os contornos da próstata, uretra e reto nas imagens e informar ao sistema de

planejamento parâmetros de controle que serão utilizados pelo algoritmo de cálculo e otimização

de dose. Os sistemas de planejamento diferem entre si quanto aos parâmetros (também

conhecidos por “constraints” ou vínculos) exigidos. Alguns parâmetros são consenso em quase

todos os sistemas, como a dose máxima suportada pela uretra e reto e a dose mínima desejada

para toda a próstata.

Atualmente vários algoritmos de cálculo e otimização de dose, utilizando diferentes métodos

matemáticos de otimização, têm sido sugeridos. No capítulo 5 o método de otimização utilizado

neste trabalho será descrito em detalhe. Neste trabalho a filosofia do planejamento intra-

operatório inverso otimizado é adotada na implementação da otimização da distribuição de dose

na próstata.

2.3 Parâmetros utilizados no planejamento do tratamento

Atualmente a dose prescrita  para o tratamento do câncer de próstata pela técnica LDRBP é de

115 a 120 Gy se o radionuclídeo for o Paládio-103 e de 144 Gy se for  Iodo-125 (Nag et al,

1999). A dose prescrita é considerada como a dose recomendada pelo médico para o alvo de

tratamento.

A melhor configuração de sementes na próstata é estabelecida no planejamento do tratamento. O

sistema de planejamento gera as curvas de isodose em cada imagem axial (ver figura 7) onde as

sementes serão depositadas, e uma superfície de isodose sobre o volume do alvo. A eficácia dessa

configuração é testada de acordo com parâmetros previamente estabelecidos e, normalmente,

pretende-se que uma superfície de isodose igual à dose prescrita encerre o volume do alvo.

Alguns desses parâmetros são consenso entre os centros de tratamento, enquanto outros são

particulares de cada centro Neste trabalho serão abordados os parâmetros considerados de

consenso nos principais centros de tratamento que utilizam a técnica LDRBP atualmente. Esses

parâmetros são clínicos e avaliam a configuração de sementes de acordo com: (1) a relação entre

uma dada dose e o volume onde esta se encontra distribuída, (2) a uniformidade (ou a não

uniformidade) da dose depositada no alvo do tratamento e a conformidade da dose no alvo.
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A relação entre uma dada dose e o volume onde esta se encontra distribuída é determinada pelos

parâmetros:

• V150, V100, definidos como o volume que recebe 150%, 100%  da dose prescrita

respectivamente.

• D100, definidos como a dose para 100%, do volume respectivamente.

Essas definições são para os volumes da próstata, uretra e reto. As regiões que contribuirão para

os parâmetros V150, V100, serão aquelas que recebem, no mínimo, 150%, 100% da dose

respectivamente. Os valores encontrados para D100, significam que 100%, do volume das

estruturas avaliadas recebem, no mínimo, aquela dose. Esses parâmetros são utilizados também

para a avaliação dosimétrica pós-implante em muitos centros de tratamento. Isso será discutido

mais adiante.

Várias formas para a quantificação da uniformidade da dose no alvo estão sugeridas nas

literaturas. Nesse trabalho essa quantificação será através do fator DNR (razão de não

uniformidade de dose). O DNR é definido pela equação:

rd

hd

V
V

DNR = (1),

onde =hdV volume do alvo que recebe uma dose maior ou igual a 1,5 vezes a dose prescrita e

=rdV volume que recebe uma dose pelo menos igual à dose prescrita.

O valor de DNR será um número entre 0 e 1 sempre. Quanto mais próximo de 0, mais uniforme

será a distribuição de dose no alvo (próstata) e quanto mais próximo de 1 menos uniforme será

essa distribuição (Yang et al, 1998).

A conformidade de dose é uma forma de se saber o quão coberto está o alvo pela superfície de

isodose selecionada (igual à dose prescrita, em geral) (Yan Yu et al, 1999). Vários parâmetros

baseados em diferentes métodos de cálculos têm sido sugeridos para quantificar a conformidade

de dose no tratamento (Riet et al, 1997). Este trabalho pretende sugerir que a conformidade de

dose seja quantificada pelo parâmetro, que será rotulado pela sigla IC (índice de conformidade).

Esse parâmetro é baseado na idéia de identificar qual a dose máxima que 100% do alvo recebe e
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compará-la com a dose prescrita. O valor ideal 1 sugere que o alvo está completamente coberto

pela superfície de isodose selecionada (grau máximo de conformidade) e quanto mais próximo de

0, menos coberto está o alvo pela superfície de isodose. Na equação (2) é apresentada uma

expressão para IC.

p

100

D
D

IC = (2),

onde =100D dose para 100% do alvo e =pD dose prescrita.

Como mencionado anteriormente, um dos objetivos do planejamento do tratamento é que todo o

alvo seja coberto por uma superfície de isodose que, em geral, tem o valor da dose prescrita para

o tratamento. Esta superfície de isodose é denominada de mínima dose periférica (mPD). Quando

o volume do alvo é aproximado pelo volume de um elipsóide, esta superfície de isodose é

denominada de “matched peripheral dose” (MPD).

Neste trabalho a parte computacional que permite a construção das curvas de isodose sobre as

imagens axiais e da superfície de isodose sobre o alvo não foi implementada por exigir recursos

computacionais não disponíveis no momento. No entanto, isso não impediu que a idéia presente

no conceito de curvas de isodose fosse implementada. As curvas e superfícies de isodose

permitem uma análise visual das regiões do alvo que recebem uma dada dose. O objetivo

principal das curvas e superfícies de isodose é delimitar a região que receberá no mínimo uma

dose igual ao seu valor. Essa idéia é a mesma presente no parâmetro D100 apresentados

anteriormente. Exemplificando, se a dose prescrita é 144 Gy, e é encontrado que o parâmetro

D100 para a próstata é 144 Gy, isto significa que 100% do volume da próstata receberá no

mínimo 144 Gy. Se uma superfície de isodose fosse construída para este caso, essa superfície

encerraria toda a próstata.

2.3.1 Parâmetros restritivos e não restritivos

Neste trabalho os parâmetros aplicados para relacionar uma dada dose com a região onde esta se

encontra distribuída são classificados em restritivos e não restritivos. São considerados como

restritivos aqueles que devem ser minimizados no planejamento, já os não restritivos são os que
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devem ser maximizados. Caso o sistema de planejamento utilizado possua um algoritmo de

otimização de dose, o mesmo procurará por uma configuração de sementes para a próstata que

satisfaça essas condições, caso contrário, o médico e/ou físico médico deve procurar essa

configuração de forma manual.

Dos parâmetros apresentados anteriormente, os considerados restritivos são V150, para a próstata

e D100 para a uretra e reto. Os não restritivos são V100 e D100 para a próstata.

Os parâmetros que avaliam a conformidade de dose para o implante (IC), e a não uniformidade

de dose (DNR) são considerados sempre restritivos para a aceitação da configuração de sementes

escolhida. Mas, no caso desses parâmetros, a idéia é de maximizar IC e minimizar o DNR de

acordo com as definições dadas aos mesmos.

No capítulo 5, onde serão discutidos os aspectos de otimização no tema abordado, será retomada

a discussão sobre maximização e minimização desses parâmetros e o acoplamento desses de

forma a encontrar a melhor configuração de sementes para a próstata e os valores adotados neste

trabalho.

2.3.2 Intensidade total de fonte (SmPD), Histograma Dose x Volume (DVH), e Volume de Alvo

Planejado (PTV)

É prática comum nos planejamentos radioterápicos adicionar uma margem de segurança nos

contornos do alvo de tratamento. Essa prática leva a um aumento na região tratada. No caso do

tratamento do câncer de próstata, a próstata tratada (alvo) é geralmente maior que a próstata real.

Essa prática visa: (1) uma melhor cobertura do alvo de tratamento pela dose prescrita, (2)

eliminar possíveis células tumorais que estejam fora do alvo, em regiões próximas às bordas. A

margem de aumento dada ao alvo é uma decisão clínica tomada de acordo com cada paciente.

O histograma dose x volume (DVH) é um gráfico dose x volume que relaciona a percentagem de

volume que recebe uma dada dose (Yu et al, 1999). O DVH é gerado para a próstata, uretra e reto

após estabelecida a configuração de sementes na próstata. Um DVH é mostrado na figura 8 a

título de ilustração.
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Figura 8: Exemplo de um histograma dose x volume para a próstata, uretra e reto

No planejamento do tratamento é estimada qual a intensidade total a ser utilizada no implante de

forma a prover a cobertura do alvo com a dose prescrita. Para quantificar a intensidade total, o

parâmetro SmPD é sugerido em literaturas de referência (Yu et al, 1999). O SmPD é definido como a

intensidade total de fonte necessária para proporcionar 1 Gy da mínima dose periférica (mPD).

Nos implantes permanentes de próstata com sementes de Iodo-125 ou Paládio-103, o SmPD é

calculado baseado na dimensão média (d) do volume de alvo planejado (PTV). Algumas

expressões são sugeridas para o cálculo de SmPD (Yu et al, 1999):

103 Paládio para     0,056

125 Iodo  para     014,0
05,2

05,2

dS

dS

mPD

mPD

=

=
com unidade U/Gy-mPD

Se a intensidade total de fonte for estimada tomando como referência a MPD (“matched

peripheral dose”), a dimensão média (d) será a média da dimensão dos três eixos ortogonais

aproximando a próstata por um elipsóide. Neste caso as expressões para a estimativa da

intensidade total de fonte são:

103 Paládio para     36,0S

125 Iodo para    012,0
56,2

2,2

d

dS

MPD

MPD

=

=
com unidade U/Gy-MPD

De acordo com os trabalhos publicados por Yan Yu (Yu et al, 1996), a minimização do SmPD ou

SMPD implica na distribuição mais uniforme da dose no alvo.
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2.4 Avaliação dosimétrica pós-implante

A avaliação dosimétrica pós-implante é realizada com a finalidade de saber qual a real dose

depositada nas estruturas, podendo ser considerada como parte da garantia da qualidade do

procedimento realizado. Normalmente a dose que realmente é depositada no alvo é menor que a

dose prescrita. Isso ocorre devido ao edema que surge na próstata, fazendo com que a dose

planejada para um dado volume seja transportada a um volume maior que o planejado (Prestidge,

et al, 1998), além disso, há um erro inerente ao processo de deposição das sementes no momento

do implante. Normalmente as sementes serão depositadas na próstata em posições deslocadas em

relação às posições inicialmente planejadas.

Essa avaliação pós-implante pode ser realizada baseada em diferentes tipos de imagens.

Geralmente o método escolhido para a realização dessa avaliação depende do centro de

tratamento. A Associação Americana de Braquiterapia (ABS) recomenda que essa análise seja

realizada a partir de imagens tomográficas utilizando um sistema de planejamento de tratamento

baseado em tomografia computadorizada (Nag et al, 1999). Apesar dessa recomendação existem

várias controvérsias sobre a realização da avaliação dosimétrica pós-implante. Estudos têm

mostrado que o volume da próstata avaliado por imagens de tomografia computadorizada excede

em 20 a 40% o volume estimado a partir de imagens de ultrassom devido à dificuldade de

determinar as bordas da próstata na base e no ápice nessas imagens (Narayana et al, 1997).

Aliado a essas dificuldades, a próstata aumentará de tamanho após o implante permanecendo

aumentada por alguns dias. Para minimizar a influência do edema na avaliação pós-implante,

estudos têm sugerido que essa seja realizada após transcorridas 4 semanas da data do implante

(Prestidge et al, 1998), mas ainda é discutível qual o tempo ideal pra se realizar a avaliação pós-

implante.

A ABS recomenda o registro dos seguintes dados na avaliação pós-implante (Nag et al, 1999):

(1) A dose prescrita

(2) A dose que cobre 100% e 90% (D100 e D90 respectivamente) do volume da próstata. Se o

valor registrado para D90 for maior ou igual à dose prescrita, o implante é considerado de boa

qualidade
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(3) O volume que recebe 100% ou mais da dose (V100) e um histograma dose x volume (DVH).

Se uma porção considerável da próstata estiver recebendo doses abaixo da dose prescrita, o

paciente poderá ser encaminhado a um tratamento complementar utilizando a radioterapia

externa (teleterapia)
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Capítulo 3

FORMALISMO MATEMÁTICO PARA O CÁLCULO DE DOSE

O formalismo recomendado para cálculos de dose depende do tipo de tratamento e do tipo de

fonte utilizada. No caso da LDRBP o formalismo foi desenvolvido pela Associação Americana

de Físicos na Medicina (AAPM) e publicado num protocolo conhecido como Task Group No. 43

(TG-43) (Nath et al, 1995) sendo revisto no ano de 2004 através de um protocolo de atualização,

o TG-43 update (Rivard et al, 2004).

Esses protocolos são aplicáveis a todas as fontes de Iodo-125 e Paládio-103 fabricadas para uso

em LDRBP e sugerem:

• Modelo geométrico para as fontes de Iodo-125 e Paládio-103.

• Expressões matemáticas para implementação do cálculo de dose.

• Guias de referência para a determinação da distribuição de dose por métodos

experimentais e de Monte Carlo.

• Dados dosimétricos experimentais e de simulação computacional de Monte Carlo para

vários modelos de fontes de Iodo-125 e Paládio-103.

Neste trabalho serão abordados apenas os aspectos de dosimetria clínica, ou seja, o cálculo de

dose sobre as estruturas de interesse (próstata, uretra e reto). A dosimetria sobre as fontes por

métodos experimentais e de Monte Carlo fornecem dados importantes para as constantes que

aparecem na expressão matemática para o cálculo de dose a ser definida neste capítulo.

Na figura 9 é apresentado o sistema de coordenadas de referência utilizado para o

desenvolvimento do formalismo de cálculo de dose.
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Figura 9.: Sistema de referência utilizado no desenvolvimento do cálculo de dose

Dois formalismos para o cálculo de dose são sugeridos pelos protocolos TG-43 e TG-43 update

para as fontes (sementes) de Iodo-125 ou Paládio-103. Se a distribuição de dose em torno da

fonte for considerada simétrica com relação ao seu eixo longitudinal, o cálculo de dose é

implementado seguindo um modelo linear. Nesse caso, a fonte é considerada linear (daí o

subscrito L nas grandezas da Eq. (3). A taxa de dose ( ),( θrD� ) no ponto ),( θrP da figura 9 é dada

pela expressão matemática:

),,( )( 
),(

),(
 ),(

00
 θ

θ
θθ rFrg

rG
rG

SrD L
L

L
k Λ=� (3)

onde r representa a distância (em centímetros) do centro da fonte ao ponto de interesse; r0 é a

distância de referência (1 cm) e θ representa o ângulo polar especificando o ponto de interesse

),( θrP  relativo ao eixo longitudinal da fonte. O ângulo θ0 define o plano transversal da fonte e

tem o valor de 90o na figura 3.1 (Rivard et al, 2004). As grandezas na Eq. (3) serão discutidas

mais adiante.

Se a fonte for considerada pontual, então a distribuição de dose será tratada como esfericamente

simétrica em torno da fonte. Nesse caso a posição da fonte fica determinada unicamente pela

coordenada r e o formalismo para o cálculo de dose fica simplificado num modelo com apenas
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uma variável. A taxa de dose ( )(rD� ) em algum ponto )(rP em torno da fonte é dada pela

expressão (4).

),( )( 
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),(

 )(
00

0
 rrg

rG
rG

SrD anL

L

L

k ΦΛ=
θ
θ� (4)

onde r é a distância radial em torno da fonte pontual e r0 e θ0 mantêm a mesma interpretação

anterior. As grandezas que aparecem nessa expressão com o subscrito L são as mesmas do caso

linear. Isso mantém a consistência entre as grandezas na aproximação linear e pontual, além de

melhorar a estimativa de dose para pequenas distâncias (r < 0,5 cm).

Neste trabalho a aproximação fonte pontual é a adotada para o cálculo de dose. Devido à posição

da fonte ser determinada apenas por uma coordenada (r), o tempo computacional envolvido é

consideravelmente menor. A maioria dos algoritmos de cálculo de dose existentes nos sistemas

de planejamento mais avançados utilizam essa aproximação que é bem justificada ao comparar o

comprimento (l) da fonte (4,5 mm ≤ l ≤ 5,0 mm) com o comprimento médio da próstata (média

das três dimensões quando a próstata é aproximada por um elipsóide) que em alguns casos pode

chegar a 3,5 cm.

3.1 Grandezas necessárias ao cálculo de dose nos formalismos pontual e linear

Para o cálculo da dose em torno de uma fonte várias grandezas são definidas. As grandezas

),( θrGL , ),( θrF , )(rgL e )(ranΦ podem ser estimadas por técnicas de Monte Carlo ou métodos

de integração numérica como o caso de )(ranΦ . Já as grandezas Λ e kS podem ser encontradas

por métodos experimentais e de Monte Carlo.

3.1.1 Intensidade de kerma no ar ( kS )

A intensidade de kerma no ar (Air kerma Strength, kS ) é uma grandeza utilizada para quantificar

a intensidade de uma fonte de braquiterapia. É definida como o produto da taxa de kerma no ar a

uma distância de calibração d no espaço livre ( )(dK� ), medido ao longo do bissetor transversal da

fonte e o quadrado da distância d (J. F. Williamson, 1991). A Eq. (5) fornece a expressão

matemática para kS .
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, )( 2ddKSk �= (5)

com unidade denotada pelo símbolo U, onde 1U = 1 cGy.m2.h-1. A distância d de calibração deve

ser considerada grande o suficiente para que a fonte possa ser considerada pontual

matematicamente. Geralmente, d = 1 m.

Atualmente o símbolo )(dK�  (taxa de kerma no ar) tem sido substituído pelo símbolo )(dKδ� . O

subscrito δ denota a energia de corte (5 keV) para os fótons.

 Na figura 10 está representado um desenho esquemático da determinação experimental de kS .

Figura 10.: Desenho esquemático da determinação experimental de kS

3.1.2 Função Geometria ( ),( θrGL )

Fisicamente, a função geometria impõe correções de discrepâncias no cálculo da dose que

surgem da lei do inverso do quadrado da distância e da distribuição espacial da radioatividade no

interior da fonte. No cálculo de dose, a função geometria é utilizada para interpolação de taxas de

doses em pontos definidos e tabelados. O protocolo TG-43 update sugere duas expressões

matemáticas para a função geometria. Uma para a aproximação fonte pontual ( pG ) e outra para

aproximação fonte linear ( ),( θrGL ). Estas expressões matemáticas são apresentadas na Eq. (6).

pontual fonte oaproximaçã    2−= rGp
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Na Eq. (6), L é o comprimento ativo da fonte (onde existe material radioativo) e β é o ângulo (em

radianos) representado na figura 9. Nos casos onde se pretende extrapolar a função geometria

para pequenas distâncias (r < 0,5 cm), formas matemáticas mais sofisticadas para a função

geometria devc ser implementada conforme sugerido por Rivard (Rivard, 1999).

3.1.3 Constante de taxa de dose ( Λ )

A constante de taxa de dose é definida como a razão da taxa de dose a 1 cm no eixo transversal

de uma fonte ( ),( 00 θrD� ) por uma unidade de intensidade de kerma no ar ( kS ). A Eq. (7) mostra a

definição matemática para Λ  (Nath et al, 1995).

kS
rD ),( 00 θ�

=Λ (7)

A constante de taxa de dose inclui os efeitos da forma geométrica da fonte, da distribuição

espacial da radioatividade dentro da fonte, encapsulamento e auto-filtração dentro da fonte, além

do espalhamento no meio (água) em torno da fonte. A unidade básica para a constante de taxa de

dose é cGy.h-1.U-1.

Cada tipo e modelo de fonte possui um valor específico para a constante de taxa de dose. Para a

fonte de Iodo-125 (6711), que será utilizada nos cálculos de dose deste trabalho o valor para a

constante de taxa de dose é 0,965 cGy.h-1.U-1 (Rivard et al, 2004). Geralmente os valores

publicados são resultados de consenso ( Λcon ) entre experimentos ( ΛEXP ) e simulação de Monte

Carlo ( ΛMC ). Normalmente os valores aceitos são uma média aritmética dos dois métodos

( [ ] 2Λ+Λ=Λ MCEXPcon ).

Na tabela 2 estão listados os valores de consenso para a constante de taxa de dose ( Λcon ) para

sementes de Iodo-125 e Paládio-103 de diferentes fabricantes.
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Tabela 2: Valores de consenso para a constante de taxa de dose de
fontes de Iodo-125 e Paládio-103 de diversos fabricantes

Fabricante e Tipo de Fonte Λcon (cGy.h-1.U-1)

Amersham 6702                   Iodo 125 1.036
Amersham 6711                   Iodo 125 0.965
Best Industries 2301            Iodo 125 1.018
NASI MED361-A/M           Iodo 125 1.036
Bebig/Theragenics I25.       Iodo 125 1.012
Imagyn IS-12501                Iodo 125 0.940
Theragenics 200                  Paládio-103 0.686
NASI MED3633                 Paládio-103 0.688

3.1.4 Função radial de dose ( )(rgL )

A função radial de dose ( )(rgL ) é definida para levar em conta a influência do efeito de

espalhamento e atenuação de fótons na queda da taxa de dose ao longo do eixo transversal da

fonte. Assim, )(rgL  é definida na Eq. (8) e é igual a 1 em r0 = 1 cm (Nath et al, 1995).
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Para fins de dosimetria clínica, como nos cálculos de dose realizados por sistemas de

planejamento computacionais, )(rgL  é aproximada por um fit polinomial de 5o grau como na Eq.

(9):

5
5

4
4

3
3

2
210)( rararararaargL +++++= (9)

com os coeficientes determinados através de simulação de monte carlo (Meigooni, 1990).

Uma outra alternativa para a estimativa de )(rgL  é por meio de interpolação linear de valores

especificados nos protocolos de referência como o TG-43 update. Essa forma é a mais

recomendada e utilizada por sistemas de planejamentos atuais e é a adotada neste trabalho.

Na tabela 3 são especificados os valores de )(rgL  para a fonte de Iodo 125, modelo 6711.
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Tabela 3: Valores de )(rgL  para a fonte de Iodo-125 modelo 6711

r (cm) )(rgL

(Aproximação Fonte
linear)

r (cm) )(rgL

(Aproximação Fonte linear)

0.10 1.055 3.00 0.632
0.15 1.078 4.00 0.496
0.25 1.082 5.00 0.364
0.50 1.071 6.00 0.270
0.75 1.042 7.00 0.199
1.00 1.000 8.00 0.148
1.50 0.908 9.00 0.109
2.00 0.814 10.00 0.080

3.1.5 Função Anisotropia 1D ( )(ranΦ )

A função anisotropia ( )(ranΦ ) é definida como a razão entre a taxa de dose avaliada num ângulo

sólido pela taxa de dose na mesma distância r no plano transversal. A Eq. (10) descreve a

expressão matemática para )(ranΦ (Nath, 1993 tg43).

),(2

)(),(
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θ

θθθ
π

rD

dsinrD

ran
�

��
=Φ (10)

Assim como a função radial de dose, os valores de )(ranΦ  são obtidos por meio de

interpolação/extrapolação linear de valores definidos para algumas distâncias tabelados nos

protocolos de recomendação de cálculo de dose como o TG-43 update (Rivard et al, 2004). Estes

valores estão listados na tabela 4 para a fonte de Iodo-125 modelo 6711. Neste trabalho os

valores de )(ranΦ  foram obtidos através da interpolação/extrapolação dos valores tabelados.
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Tabela 4: Valores de )(ranΦ  para a fonte de Iodo-125 modelo 6711

r
(cm)

)(ranΦ

0.50 0.973

1.00 0.944

2.00 0.941

3.00 0.942

4.00 0.943

5.00 0.944

3.1.6 Função Anisotropia 2D ( ),( θrF )

Fisicamente ),( θrF  descreve a variação da dose como função do ângulo polar em relação ao

plano transversal. É expressa matematicamente na Eq. (11).
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A função anisotropia 2D só tem utilidade se a expressão para o cálculo de dose utilizando a

aproximação fonte linear (Eq. (3)) for a adotada. Neste trabalho, apenas a função anisotropia 1D

( )(ranΦ ) é utilizada, já que está sendo adotada a aproximação fonte pontual.

3.2 Descrição do cálculo da dose

Neste trabalho, o cálculo de dose nas estruturas de interesse (próstata, uretra e reto) é realizado

tomando como base a expressão matemática da Eq. (4). Esta equação permite o cálculo da taxa

de dose a uma distância r em torno da fonte (semente) supondo que a distribuição de dose em

torno da fonte possa ser considerada esfericamente simétrica e a fonte possa ser aproximada por

um ponto matemático (aproximação pontual).

Duas versões da Eq. (4) são utilizadas no cálculo da taxa de dose em um tempo t = 0. A Eq. (4) é

utilizada para a faixa de grandes distâncias da fonte ( cmr 5.0>= ) e a Eq. (12) para a faixa de

pequenas distâncias ( cmr 5.0< ).
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onde minr é a menor distância para a qual se encontra o valor de )(ranΦ  tabelado. No caso das

fontes de Iodo 125, adotada neste trabalho, cmr 5.0min = . O subscrito p em )( minrgp  significa que

o valor desta grandeza é para a aproximação pontual.

A dose acumulada, ou simplesmente dose ( D ), pode ser obtida integrando a taxa de dose até

tempo no qual a atividade da fonte é considerada suficientemente próxima de zero

(aproximadamente 5 meias-vidas). Na Eq. (13) está a expressão matemática para o cálculo da

dose acumulada em algum ponto )(rP em torno da fonte

),
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e1
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onde 2/1T  é a meia-vida do radionuclideo e 2/15Tt = .

A descrição sistemática do cálculo de dose sobre a próstata, uretra e reto está apresentada na

seção de Metodologia.

3.3 Características dosimétricas dos radionuclídeos Iodo-125 e Paládio-103

O Iodo-125 é produzido a partir da absorção de um nêutron pelo xenônio 124 quando esse decai

por captura eletrônica. O Iodo-125 decai ao primeiro estado excitado do telúrio 125 com uma

meia-vida de 59,4 dias. O telúrio 125 decai por conversão interna emitindo um raio gama de 35,5

keV e raios-x característicos. As fontes de Iodo-125 utilizadas nos implantes intersticiais

permanentes são comercializadas na forma de sementes. Os dois modelos de sementes de Iodo-

125 mais utilizados atualmente são os modelos 6711e 6702 fornecidos pela Amersham. Todas as

fontes utilizadas em braquiterapia são especificadas em termos da grandeza Sk (Nath et al, 1995).

A figura 11 mostra um desenho esquemático das sementes de Iodo-125 modelo 6711 e 6702.
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modelo 6711

modelo 6702
Figura 11: Desenho esquemático das sementes de Iodo-125 modelos 6711 e 6702

O Paládio é produzido quando o Paládio 102 absorve um nêutron. Esse decai por captura

eletrônica principalmente para o primeiro e segundo estados excitados do Ródio 103 com uma

meia-vida de 17 dias emitindo raios-x característicos entre 20 e 30 keV por conversão interna.

Essas fontes também estão disponíveis no mercado na forma de sementes com Sk até 2,6 U (Nath

et al, 1995) A figura 12 mostra um desenho esquemático de uma semente de Paládio-103.

Figura 12: Desenho esquemático de uma semente de Paládio-103

Ao ser comparado com o Iodo 125, o Paládio-103 se destaca pelo fato de possuir uma meia-vida

inferior, logo o tempo necessário para que toda a dose pretendida seja liberada (cinco meias-

vidas, como regra geral) é de aproximadamente 85 dias, ao passo que, caso se opte pelo 125I este

tempo é de aproximadamente 300 dias. Isso implicará também em uma menor duração dos

possíveis efeitos de retenção urinária (Moran, 2005). Nos implantes intersticiais permanentes tem

sido adotada a prática de se utilizar sementes interconectadas envoltas num fio e espaçadas de 1

cm (“Rapid strands”). Nesse caso o fio contendo as sementes é cortado de acordo com o número

de sementes previsto para ser utilizado em cada agulha.
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Capítulo 4

FORMULAÇÃO GEOMÉTRICA DE UMA PRÓSTATA TRATADA, URETRA E RETO

A determinação da configuração de sementes no interior da próstata que melhor satisfaz os

parâmetros clínicos (definidos no capítulo 5) requer uma formulação criteriosa da geometria da

próstata (região tratada) e das estruturas a serem preservadas (uretra e reto). Entende-se por

formulação geométrica a determinação do volume e das bordas da próstata, uretra e reto e o

conhecimento de todas as coordenadas possíveis para as sementes no interior da próstata.

Estudos que abordam o problema de otimização em braquiterapia como os realizados por

Guozhen (Guozhen et al, 1998) e Yan Yu (Yu et al, 1996), tratam a parte geométrica de forma

idealizada considerando a próstata como sendo um elipsóide e como cilindros retos a uretra e o

reto. No entanto, esses modelos geométricos regulares não descrevem com boa aproximação a

anatomia das estruturas de interesse.

No tratamento, as geometrias da próstata, uretra e reto são determinadas manualmente pelo

médico oncologista em um software que é capaz de realizar aquisição de imagens de ultrasom

(US), tomografia computadorizada (CT) ou de ressonância magnética (RM). Atualmente existe,

inclusive, a possibilidade de se trabalhar com fusões de imagens (US+RM ou CT+RM).

Devido à não disponibilidade de nenhum software que permita realizar montagens geométricas

avançadas e considerando o fato de a descrição geométrica regular não ser a mais indicada,

tornou-se necessária a busca de um outro meio para conseguir reproduzir uma próstata tratada

além da uretra e do reto.

4.1 A formulação geométrica para próstata, uretra e reto

Como descrito nos capítulos 1 e 2, atualmente a técnica LDRBP é baseada, na maioria dos casos,

em imagens axiais e sagitais de ultrasom obtidas por via transretal . A partir dessas imagens todo

o planejamento do tratamento é realizado.
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Na figura 13 são apresentadas imagens de cortes de ultrassom de um paciente (identidade

preservada) tratado no Hospital Sírio Libanês de São Paulo coletadas pelo software Brachy Pro v

3.0. As oito figuras são imagens de cortes (planos) espaçados de 0.5 cm da base ao ápice da

próstata e possuem os contornos da próstata, uretra e reto além das curvas de isodose. Apenas

esses contornos são de interesse para a formulação geométrica. Logo, as informações contidas

nas imagens como as curvas de isodose e os pontos arredondados em vermelho (posições

escolhidas pelo médico para colocação das sementes) podem ser desconsideradas, sem perdas,

nesse tópico.

Figura 13: Cortes de ultrasom (plano 0, 0,5, 1, 1,5 2, 2,5, 3 e 3,5) contendo os contornos da próstata, uretra e reto.

A partir dos cortes de ultrassom da figura anterior o software utilizado (Brachy Pro v 3.0) é capaz

de gerar uma visualização tridimensional das estruturas utilizando um método matemático de
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reconstrução tridimensional baseado em alguma forma de interpolação e extrapolação de dados

não revelada nas informações disponíveis sobre o software.

Essas imagens serviram de base a este trabalho para a implementação de toda a parte geométrica

de interesse. A técnica utilizada para tornar possível a simulação computacional das estruturas de

interesse foi a realização de medidas manuais sobre essas imagens impressas considerando os

contornos da próstata e do reto como partes de círculos e estimando o centro aproximado da

próstata, uretra e reto em cada corte com relação à linha da base (contorno inferior) da próstata

(ver legenda na figura 13). A uretra foi considerada como um círculo de raio r constante (r ≈ 0,3

cm ) e o reto como um semi-círculo de raio r constante (r ≈ 0,86 cm) em todos os cortes A partir

de uma simples inspeção visual nos contornos dos cortes das estruturas nas figuras 13 pode-se

concluir que essa aproximação é razoável. Para simular as estruturas reconstruídas

tridimensionalmente foi empregado o método de interpolação linear entre os cortes para a

próstata, uretra e reto e a noção de uma rede tridimensional composta por pequenos voxels

cúbicos de 1mm x 1mm x 1mm.

Toda a formulação geométrica foi desenvolvida a partir da construção de um programa

(Geometria.f90) escrito na linguagem fortran. As medidas realizadas manualmente nas imagens

impressas de ultrasom (figura 13) são os arquivos de entrada. O programa retorna um arquivo de

saída no formato ascii contendo todas as coordenadas possíveis para as sementes na próstata,

além dos arquivos contendo as coordenadas da próstata, uretra e reto que são utilizados para o

cálculo da dose.

Abaixo, na tabela 5, é apresentada uma comparação entre os volumes da próstata, uretra e reto

simulados neste trabalho e o volume dessas estruturas de um paciente segundo o software Brachy

Pro v 3.0. A incerteza associada à técnica empregada será apresentada em detalhe no apêndice

A2.

Tabela 5: Comparação entre os volumes da próstata, uretra e reto
simulados e o volume destas estruturas de um paciente

 Regiões Volume (cc)
Brachy Pro v 3.0

Volume (cc)
Simulação

Diferença
(%)

Próstata 44.40 39.20 11,71

Uretra 0.60 0.65 8,33

Reto 5.50 5.49 0,18
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A técnica descrita anteriormente é capaz de reproduzir com sucesso a geometria da próstata,

uretra e reto de quaisquer pacientes cujos contornos das estruturas possam ser aproximados de

semi-círculos. Caso contrário, o programa Geometria.f90 deve ser adaptado para que seja capaz

de reproduzir contornos que exijam outros tipos de aproximação.

Na figura 14 (sem escala) são apresentados os cortes das estruturas simuladas

computacionalmente neste trabalho. O primeiro corte é denominado de plano 0 e o último corte

de plano 3.5. Estas imagens foram obtidas a partir do software rastop (apresentado no apêndice

A).

Figura 14: Cortes da próstata, uretra e reto simulados neste trabalho.

Na figura 15 está a representação geométrica tridimensional da próstata, da uretra e do reto, e

uma visão lateral dos cortes das estruturas com destaque para a uretra que está localizada ao

longo do eixo de simetria da próstata.
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Figura 15.: À esquerda uma representação geométrica tridimensional das estruturas. À direita
uma visão lateral dos cortes das estruturas com destaque para a curvatura da uretra ao longo do
eixo de simetria da próstata

4.2 Determinação das possíveis coordenadas para as sementes

Atualmente a técnica de deposição de sementes mais utilizada nos centros mais importantes de

tratamento no mundo é a técnica “Rapid Strand” (comentada no capítulo 3, item 3.3)

Se o sistema de planejamento computadorizado utilizado não gerar uma configuração de

sementes otimizada para o tratamento, o médico e/ou físico médico deve escolher essa

configuração de forma manual. Nesse caso será escolhido um padrão para a distribuição das

sementes de acordo com as filosofias discutidas no capítulo 2, item 2.1. Se o sistema de

planejamento utilizado gerar uma configuração de sementes otimizada, o médico e/ou físico

médico deve informar ao sistema os parâmetros exigidos para a otimização.

Neste trabalho as coordenadas das sementes na próstata são escolhidas automaticamente pelo

algoritmo de cálculo e otimização de dose implementado gerando uma configuração de sementes

otimizada. No capítulo 5 serão abordado os aspectos de otimização e os critérios para a escolha

automática das coordenadas das sementes na próstata.
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Capítulo 5

OTIMIZAÇÃO DA DOSE

O termo otimização tem sido amplamente empregado em várias áreas do conhecimento

atualmente. A busca pela otimização em um problema qualquer exige que uma formulação

matemática seja dada ao mesmo. Essa formulação consiste na construção de uma função, na qual

os aspectos relevantes para o problema são representados por variáveis. Após a construção da

função, também chamada de função objetivo, a otimização do problema se resume na busca pela

sua maximização ou minimização.

A maximização ou minimização da função objetivo é realizada a partir do estabelecimento de

valores para as variáveis situados em intervalos de interesse para o problema. Esses intervalos são

determinados por condições, também chamadas de “constraints” ou vínculos. Os vínculos são

impostos ao problema ou intrínsecos à sua natureza (Converse, 1970).

Existem vários métodos que podem ser empregados para encontrar a solução otimizada em um

problema. Em geral, a forma da função objetiva e dos vínculos determinam o melhor método a

ser utilizado no problema. Os problemas que podem ser otimizados de forma analítica e sem

emprego de recursos computacionais são aqueles representados por funções objetivas de poucas

variáveis e com restrições mínimas (poucos vínculos) nos seus intervalos de domínio. À medida

que aumenta o número de restrições aos intervalos de domínio da função, as soluções analíticas

tornam-se menos prováveis. Nesse caso, são empregados métodos de soluções não analíticos

implementados computacionalmente.

5.1 Otimização de dose em LDRBP

A otimização de dose em LDRBP utilizando a técnica de implante transperineal guiado por

ultrassom é um problema não trivial devido às amplas possibilidades de distribuição das agulhas

no “template” e sementes na próstata e à queda rápida da taxa de dose em torno das fontes

utilizadas (sementes de Iodo-125 ou Paládio-103).
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O número de possibilidades para distribuição de agulhas num “template” retangular com

perfurações regularmente espaçadas de 0,5 cm é de aproximadamente 1,34 x 1016 em uma

próstata de seção transversal elíptica (4 cm x 5 cm) utilizando 20 agulhas. Esse número se torna

muitas ordens de grandeza maior se forem acopladas aos cálculos combinatórios as

possibilidades para distribuição de sementes no interior de cada agulha. Esse amplo número de

possibilidades torna muito difícil o encontro da melhor configuração de sementes e agulhas para

o implante (configuração ótima).

A queda abrupta da taxa de dose em torno das sementes torna a uniformidade de dose fortemente

dependente da configuração de sementes. Essa queda, apesar de abrupta, é uma propriedade

dosimétrica de longo alcance, já que uma mudança na posição de uma única semente pode

modificar a distribuição de dose em uma região distante dessa semente na próstata. Isso torna a

procura pela configuração de sementes ótima não linear e irredutível, ou seja, a soma de duas

partes otimizadas de um implante não necessariamente será uma solução global ótima (Yu et al,

1996).

Alguns algoritmos baseados em diferentes métodos matemáticos para otimização de dose em

implantes transperineais guiados por ultrassom estão propostos na literatura. A título de citação,

destacam-se os algoritmos propostos por Yan Yu (Yu et al, 1996) e Guozhen Yang (Yang et al,

1998). Yang mostrou nessa mesma publicação uma comparação entre um planejamento

dosimétrico manual e um planejamento dosimétrico otimizado para o tratamento de uma próstata.

A figura 16 (do trabalho de Yang) apresenta essa comparação em termos de um histograma dose

x volume para a próstata e uretra.

Nesse histograma, as curvas para a próstata e a uretra que tiveram um planejamento otimizado

aparecem deslocadas para a esquerda em comparação ao planejamento manual, significando que

a próstata e a uretra recebem dose menores. Para a próstata isso é desejável, já que a porcentagem

de volume que recebe uma dose maior que a dose prescrita deve ser minimizada. Para a uretra, a

dose deve ser sempre a menor possível.



50

Figura 16: Comparação entre um planejamento otimizado e um planejamento manual para a próstata e uretra

5.2 Método de otimização implementado

O algoritmo de cálculo e otimização de dose implementado neste trabalho poderá ser acoplado a

um sistema de planejamento já existente que não disponha de um algoritmo de otimização ou ser

utilizado na montagem de um sistema de planejamento aplicado no planejamento intra-operatório

inverso otimizado. Esse algoritmo é a ferramenta utilizada na busca pela configuração de

sementes otimizada para a próstata. A estruturação desse algoritmo está detalhada no próximo

capítulo na seção de Metodologia.

O método de otimização empregado neste trabalho consiste em avaliar parte das configurações de

sementes possíveis (espaço de configurações – definido no próximo item) para a próstata de

acordo com parâmetros clínicos pré-definidos e que são os vínculos impostos ao problema nesse

caso. Esses parâmetros (definidos no capítulo 2, item 2.3) estabelecem as doses aceitáveis para

uretra e reto (D100), a dose pretendida para toda a próstata (D100) e o volume da próstata que

recebe 150% e 100% da dose prescrita (V150 e V100, respectivamente).
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Neste trabalho os valores adotados para os parâmetros acima estão resumidos na tabela 6 e são os

valores utilizados pelo hospital Sírio Libanês o qual é um dos centros de referência em LDRBP

atualmente no Brasil. Estes valores são baseados no estudo de Wallner (Wallner, et al, 1995).

Tabela 6: Valores para os parâmetros D100, V150 e V100 para
a próstata, uretra e reto utilizados como referência neste trabalho

Regiões D100 (Gy) V100 (%) V150 (%)
Próstata Dose prescrita ≥ 97 ≤ 50

Uretra ≤ 200

Reto ≤ 100

Se a configuração de sementes escolhida para a próstata estiver de acordo com os parâmetros

citados acima, a uretra e o reto serão preservados de possíveis ulcerações e a próstata estará

suficientemente coberta pela superfície de isodose de valor igual à dose prescrita. Essa

configuração de sementes é considerada otimizada neste trabalho.

Para garantir a uniformidade e a conformidade da dose na próstata, os parâmetros DNR (razão de

não uniformidade de dose) e IC (índice de conformidade) também são tomados como vínculos

neste trabalho. O valor adotado como referência para o DNR é 0,66 e para IC de 0,9. Esses

valores foram obtidos a partir do cálculo de dose realizado pelo algoritmo implementado neste

trabalho para a configuração de sementes obtida do planejamento de tratamento de um paciente

realizado no hospital Sírio Libanês (já citado no decorrer do capítulo 4). A configuração

considerada otimizada neste trabalho deve apresentar um valor para DNR inferior a 0,66 e igual

ou superior a 0,9 para IC.

5.3 Função objetivo e geração do espaço de configurações

Neste trabalho o primeiro critério para que a configuração de sementes seja considerada

otimizada é que essa satisfaça a cada parâmetro citado no item anterior individualmente. No

espaço de configurações de sementes possíveis, podem existir mais de uma que satisfaça ao

primeiro critério. Um segundo critério é estabelecido para que seja realizada a escolha entre

aquelas que satisfaçam ao primeiro critério. O segundo critério está relacionado ao valor da

função objetiva implementada. Dentre as configurações que satisfaçam ao primeiro critério,

aquela que forneça o maior valor para a função objetiva é a otimizada.
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A função objetivo ( optF ) implementada neste trabalho é formada pelo acoplamento dos

parâmetros citados no item anterior de forma que a configuração de sementes otimizada produza

sempre o maior valor para essa função. Na expressão abaixo é apresentada a forma matemática

para optF .

2
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r

u

u

p

p2p
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d100
d

d100
d100

d
V100
w

w
V150

F
β

β
            ++++++= (14),

onde 1pw  e p2w  são os valores de V150 e V100 para a próstata calculados para uma dada

configuração de sementes no espaço de configurações, V150  e V100  são os valores limites

especificados na tabela 5.1. Os símbolos pd , ud  e rd  representam a dose para 100 % do volume

da próstata, uretra e reto respectivamente, calculadas para uma dada configuração de sementes no

espaço de configurações; pD100 , uD100  e rD100  são os valores da dose para 100 % da

próstata, uretra e reto respectivamente, citados na tabela 5.1. Os símbolos 1β  e 2β  são a

conformidade de dose e a não uniformidade de dose calculadas para uma dada configuração de

sementes; IC  e DNR  são os valores de referência citados no item anterior.

O termo espaço de configurações utilizado neste trabalho consiste no conjunto composto por

todas as configurações de sementes possíveis para a próstata. O número de configurações que

compõem o espaço de configurações depende de como se decide dispor as sementes nos planos

selecionados. Neste trabalho é estabelecido um critério de restrição mínima que consiste em

manter um espaçamento mínimo de 1cm entre duas sementes paralelas num mesmo plano e de

1cm centro a centro nos planos adjacentes. Além disso, é admitida a colocação de apenas uma

semente na linha da uretra nos planos em que são possíveis a presença de sementes nessa linha.

Seguindo esse critério de restrição mínima, alguns padrões de distribuição para as sementes são

possíveis. Cada padrão de distribuição gera um espaço de configurações com um determinado

número de configurações de sementes possíveis. Exemplificando, se um implante é realizado

com 100 sementes sendo que 4 sementes estão necessariamente na linha da uretra e numa metade

da próstata são possíveis 54 sementes, o número de configurações de sementes possíveis é dado

por uma combinação da forma: C
48

54
= 25.827.165 configurações de sementes possíveis.
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O critério de restrição mínima apresentado anteriormente é fundamentado na experiência clínica

de que o espaçamento de 1cm entre duas sementes paralelas é adequado para minimizar as

regiões denominadas de “regiões quentes”, ou seja, aquelas regiões que recebem dose superior à

120% da dose prescrita (HSL, 2001). O espaçamento de 1cm centro a centro (para uma mesma

agulha) é determinado com o mesmo objetivo de minimizar as “regiões quentes”. No caso de as

sementes utilizadas serem do tipo “Rapid Strand”, esse espaçamento é determinado

automaticamente.

Os padrões de distribuição de sementes que foram considerados neste trabalho serão apresentados

no capítulo 6 onde será mostrada a obtenção da configuração de sementes otimizada para um

dado implante.
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Capítulo 6

METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO

O problema da otimização de dose em LDRBP abordado neste trabalho consiste em obter a

melhor configuração de sementes (configuração otimizada) na próstata conforme definido na

introdução deste trabalho e no capítulo 5.

6.1 Metodologia

O método utilizado para se obter essa configuração é computacional e consiste na implementação

de um algoritmo de cálculo e otimização de dose específico para essa modalidade de tratamento

do câncer de próstata baseado nas recomendações da Associação Americana dos Físicos na

Medicina. Essas recomendações foram formuladas inicialmente pelo protocolo Task Group No.

43 (TG-43) (Nath et al, 1995) e reformuladas no ano de 2004 através de um protocolo de

atualização do TG-43, o TG-43 update (Rivard et al, 2004). Esses protocolos estão detalhados no

capítulo 3.

6.1.1 Estrutura metodológica do algoritmo de cálculo e otimização de dose

O algoritmo de cálculo e otimização de dose foi desenvolvido na linguagem fortran 90 e é

composto por três programas interligados.

O primeiro, Geometria.f90, estabelece a geometria da próstata, uretra e reto, a saber, as bordas

dessas estruturas, os locais para o cálculo da dose (voxels) e todas as possíveis posições para as

sementes no interior da próstata. Os voxels e as possíveis posições para as sementes são os

arquivos de saída gerados por esse programa. Os arquivos de entrada utilizados são as medidas

realizadas em imagens de ultrassom de uma próstata, uretra e reto reais já descritas no capítulo 4.

O segundo, Sorteio.f90, utiliza o arquivo de saída do programa Geometria.f90 (arquivo das

possíveis posições para as sementes) para gerar configurações de sementes que serão testadas a
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partir do cálculo de dose. Essas configurações de sementes compõem o arquivo de saída desse

programa. O operador do programa pode arbitrariamente escolher o número de configurações que

serão criadas para serem testadas, tendo o cuidado que esse número não exceda o número total de

configurações possíveis para o padrão escolhido.

O terceiro, Optimization.f90, realiza o cálculo de dose sobre as configurações geradas pelo

programa Sorteio.f90 e seleciona a melhor dentre aquelas que satisfazem os parâmetros clínicos

(definidos no capítulo 2 item 2.3) segundo os critérios de otimização implementados nesse

programa e descritos em detalhe no capítulo 5.

Segue abaixo um esquema estrutural lógico do algoritmo de cálculo e otimização de dose.

Figura 17: Esquema estrutural lógico do algoritmo de cálculo e otimização de dose
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As informações de interesse clínico (arquivo de saída 2) na figura 17 são: o histograma dose x

volume, as doses na próstata e estruturas críticas, índice de conformidade de dose e uniformidade

de dose. O arquivo de saída 1 contém as coordenadas da configuração de sementes otimizada.

6.1.2 Estrutura metodológica do cálculo de dose

O cálculo de dose é realizado nas estruturas de interesse (próstata, uretra e reto) simuladas

computacionalmente (ver capítulo 4). A dose é calculada em pontos no interior e nas bordas

dessas estruturas. Cada ponto no interior das estruturas é considerado o centro de um voxel

cúbico de aresta 1mm. Por simplicidade, o sistema cartesiano de coordenadas é o escolhido para

os cálculos matemáticos.

Dessa forma, estabelecendo as coordenadas das sementes ( )sss zyx ,,=sr
�

 e as coordenadas de cada

ponto das estruturas ( )vvv zyx ,,=vr
�

, a distância ijr entre o voxel (i) e uma semente (j) é

determinada pela seguinte expressão:

( ) ( ) ( )[ ] 2/1222  sjvisjvisjviij zzyyxxr −+−+−=

Na aproximação pontual, a taxa de dose depende apenas da distância entre o ponto de interesse e

a fonte conforme descrito no capítulo 3. Sendo )( klkl rDD �� ≡ , a taxa de dose devido à ação de uma

única semente (k) em um único voxel (l), a taxa de dose total nesse voxel ( lD� ) fica determinada

pela soma da contribuição da taxa de dose proporcionada por todas as sementes, ou seja,

�
=

=
n

k

kll DD
1

�� , onde n é o número total de sementes na próstata.

Portanto, a taxa de dose total em cada estrutura ( D� ) é a soma simples da taxa de dose total em

cada voxel (l) desta estrutura,

�
=

=
m

l

lDD
1

�� , onde m é o número total de voxels
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6.1.3 Estrutura metodológica para o encontro da configuração de sementes otimizada

A configuração de sementes otimizada, conforme já definido, é a que melhor satisfaz aos critérios

de otimização estabelecidos no capítulo 5. O esquema estrutural para a busca dessa configuração

é resumido abaixo em 3 passos:

1 – Determinação dos possíveis padrões de distribuição de sementes (apresentados adiante)

2 – Geração do espaço de configurações para cada padrão de distribuição possível

3 – Teste das configurações de sementes pelo cálculo de dose e critérios de otimização para cada

espaço de configurações até o encontro da configuração de sementes otimizada ou até a

checagem de todas as configurações com um dado padrão. Se nenhuma configuração otimizada

for encontrada, o espaço de configurações o padrão de distribuição de sementes é descartado.

Foram avaliados seis padrões de distribuição de sementes. Cada padrão gera um espaço de

configurações de sementes com um determinado tamanho. O critério geral adotado para todos os

padrões foi de fixar sempre quatro sementes na linha da uretra e um espaçamento mínimo entre

duas sementes de 0,5 cm num mesmo plano e de 1 cm centro a centro. Nas três figuras que se

seguem esses padrões serão apresentados para dois planos adjacentes. Apenas dois planos são

suficientes para o entendimento da disposição das sementes nos planos restantes já que as

posições possíveis para as sementes se repetem para dois planos não adjacentes. A linha da base

da próstata e a linha da uretra (linha vertical que divide o plano pela metade) em cada plano serão

tomadas como referência para caracterizar cada padrão.
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Figura 18 :Representação do padrão I de distribuição de sementes avaliado

O padrão apresentado (padrão I) na figura anterior é o padrão gerador da configuração de

sementes obtida no software Brachy Pro v3.0. Esse padrão gera um espaço de configurações com

aproximadamente 2,6 x 107 configurações de sementes possíveis. Nesse padrão a linha da base da

próstata é permitida para colocação de sementes somente nos planos 0, 1, 2 e 3. Nesses planos a

linha da uretra é proibida. Nos planos restantes a linha da uretra é permitida.

O padrão II gera um espaço de configurações com 1225 configurações de sementes possíveis.

Nesse padrão a linha da base da próstata e a linha da uretra são proibidas para a colocação de

sementes nos planos onde elas eram permitidas no padrão I. Nos planos onde elas eram

permitidas, tornam-se proibidas.

Na figura 19 é apresentado o padrão III de distribuição de sementes. Esse padrão gera um espaço

de configurações com 20825 configurações de sementes possíveis. A linha da base da próstata e a

linha da uretra são permitidas para colocação de sementes nos planos 0.5, 1.5, 2.5, 3.5. Nos

demais planos essas linhas são proibidas.
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Figura 19 :Representação do padrão III de distribuição de sementes avaliado

O padrão IV gera um espaço de configurações com 49 configurações de sementes possíveis.

Comparado ao padrão III, nos planos onde as linhas da base da próstata e da uretra eram

permitidas para colocação de sementes tornam-se proibidas e naqueles planos onde eram

proibidas, tornam-se permitidas.

Na figura 20 é apresentado o padrão V de distribuição de sementes. Esse padrão gera um espaço

de configurações com aproximadamente 8,9 x 109 configurações de sementes possíveis. Nesse

padrão a linha da base da próstata é permitida para colocação de sementes em todos os planos e a

linha da uretra é permitida nos planos 0.5, 1.5, 2.5 e 3.5.

O padrão VI gera um espaço de configurações com aproximadamente 2,6 x 107 configurações de

sementes possíveis. Comparado ao padrão V, nos planos onde a linha da uretra era permitida para

colocação de sementes, torna-se permitida e naqueles planos onde era proibida torna-se

permitida. A linha da base da próstata é também permitida para todos os planos.
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Figura 20:Representação do padrão V de distribuição de sementes avaliado
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6.2 Resultados e discussão

Os resultados neste trabalho serão apresentados em três sub-itens. No sub-item 6.2.1 será

apresentada uma comparação entre um planejamento dosimétrico para o tratamento de um

paciente (o mesmo discutido no capítulo 4) realizado no hospital Sírio Libanês no software

Brachy Pro v3.0 e a reprodução desse planejamento segundo o algoritmo de cálculo e otimização

de dose implementado neste trabalho.

No sub-item 6.2.2 será a configuração de sementes otimizada para o exemplo de tratamento

abordado neste trabalho.

No sub-item 6.2.3 será avaliado quantitativamente o comportamento dos parâmetros utilizados

como vínculos neste trabalho para uma parte do espaço de configurações de sementes possíveis

do qual foi obtida a configuração de sementes otimizada.

Conforme já mencionado, o tratamento realizado no hospital Sírio Libanês de São Paulo foi

tomado como referência para que fosse possível a reprodução geométrica das estruturas de

interesse. Esse tratamento foi realizado utilizando 100 sementes de Iodo-125 modelo 6711. As

sementes possuíam no dia do implante uma intensidade de kerma no ar (Sk) de 0,393 U. Foram

utilizadas 29 agulhas no total. Todos os resultados apresentados a seguir são baseados nesse

modelo geométrico, na mesma intensidade, número e modelo de sementes.

6.2.1 Comparação entre o planejamento dosimétrico no software Brachy Pro v3.0 e a

reprodução desse planejamento segundo o método de cálculo de dose implementado

A comparação que será apresentada é justificada por dois fatores: (1) as estruturas simuladas

diferem em volume das estruturas no software; (2) o método de cálculo de dose do software é

baseado no protocolo TG – 43 (Nath et al, 1995) o qual produz taxas de dose menores

comparadas às taxas de dose calculadas pelo TG – 43 update (Rivard et al, 2004) adotado neste

trabalho. No apêndice A3 é apresentada uma tabela comparando as taxas de dose para algumas

distâncias calculadas pelos dois protocolos.
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Para comparação foi utilizada a mesma configuração de sementes (mesmas coordenadas) obtida

no software distribuídas na próstata simulada.

A comparação é realizada em termos dos parâmetros V150 e V100 para a próstata, D100 para a

próstata, uretra e reto, já definidos no capítulo 2. Nas tabelas 7 e 8 são apresentados os valores

para todos esses parâmetros. Na tabela 7, a comparação é apresentada em termos dos parâmetros

V150 e V100.

Tabela 7:Comparação realizada em termos dos parâmetros V150 e V100

Regiões V150 (%)
  HSL           HSL’          Dif

V100 (%)
  HSL         HSL’          Dif

Próstata 61,1 66,1 5,0 98,4 99,6 1,2
Uretra 9,5 5,5 -4,0 95,2 94,2 -1,0
Reto 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

HSL: Planejamento no software Brachy Pro v3.0
HSL': Planejamento reproduzido pelo método de cálculo de dose implementado
Dif: diferença absoluta entre os cálculos de dose no software e neste trabalho

O software não informa nenhum dado sobre margens de erro ou incertezas associadas à

metodologia de cálculo de dose utilizada em seu algoritmo. Nos apêndices A1 e A2 será

apresentada uma abordagem sobre as incertezas associadas ao método de cálculo de dose

implementado neste trabalho.

É importante notar que o parâmetro V150 apresenta um valor de 61,1% para o planejamento

realizado no software estando acima do valor estipulado como referência (V150<50%).

Especificamente para este paciente foi permitido pelo oncologista responsável que esse parâmetro

fosse superior a 50%.

Para a próstata, nota-se um aumento nos valores dos dois parâmetros. Nesse caso os dois fatores

citados no primeiro parágrafo desse sub-item  contribuem. A próstata simulada possui um volume

menor que a próstata no software e está sendo distribuído o mesmo número de sementes na

próstata simulada. Para a uretra nota-se uma diminuição nos valores dos dois parâmetros que é

justificada pelo fato da uretra simulada ser maior que a uretra no software. O aumento de volume

mostra-se mais importante que o aumento da taxa de dose.
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Na tabela 8, a comparação entre o cálculo de dose realizado pelo software e esse cálculo

realizado pelo algoritmo de cálculo de dose implementado neste trabalho é apresentada em

termos do parâmetro D100 para a próstata, uretra e reto.

Tabela 8: Comparação realizada em termos dos parâmetros D100

Regiões D100 (Gy)
   HSL        HSL’        Dif(%)

Próstata 119,0 122,2 2,7
Uretra 119,0 118,4 -0,5
Reto 37,0 35,7 -3,5

HSL: Planejamento no software Brachy Pro v3.0
HSL': Planejamento reproduzido pelo método de cálculo de dose implementado
Dif: diferença entre os cálculos de dose no software e neste trabalho

As justificativas para a diferença no valor do parâmetro D100 são as mesmas apresentadas para

os parâmetros V150 e V100 comentadas anteriormente. Como a próstata simulada é menor,

espera-se que seja observado um aumento no parâmetro D100. Para a uretra é esperada a situação

contrária. No caso do reto nota-se uma diminuição no parâmetro D100. Como o volume do reto

simulado é menor que o reto no software, nenhuma das justificativas apresentadas até aqui podem

ser válidas para explicar essa diferença negativa, já que, se o volume é menor e a taxa de dose

calculada pelo novo protocolo é maior para todas as distâncias de cálculo, era de se esperar que a

diferença observada para D100 fosse positiva. No entanto, como já foi discutido no capítulo 4, as

estruturas simuladas foram geradas baseadas nas estimativas dos seus centros e nas distâncias

desses com relação à linha da base da próstata. Para o reto simulado, a incerteza na determinação

dessa distância é de 3,2% (apêndice A2) que é um valor comparável com a diferença no valor do

parâmetro D100 (-3,5%). Logo, a diferença de –3,5% no parâmetro D100 para o reto é justificada

por uma maior distância do centro do reto com relação à linha da base da próstata no modelo

virtual em comparação a essa distância no software.

6.2.2 Configuração de sementes otimizada

A configuração de sementes otimizada que será apresentada neste sub-item apresentou um valor

de 9,85 para a função objetivo apresentada no capítulo 5. Esse valor supera o da configuração de

sementes do planejamento realizado no software Brachy Pro v3.0 que foi de 9,48, sendo portanto,

considerada otimizada neste trabalho.
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Dos seis padrões apresentados, apenas nos espaços de configurações gerados pelos padrões I e V

foram encontradas configurações de sementes que satisfizeram os critérios de otimização

(discutidos no capítulo 5) e produziram um valor para a função objetivo de 9,76 e 9,85

respectivamente, superior ao valor da configuração de sementes gerada no planejamento

realizado no software Brachy Pro v3.0 que foi tomada como referência. Como as duas

configurações satisfizeram individualmente a cada parâmetro de otimização, o valor que cada

uma produz para a função objetivo é o critério para a escolha da configuração de sementes

considerada otimizada.

Na tabela 9 é apresentada uma comparação entre os valores para os parâmetros V150 e V100

para a próstata e D100 para a próstata, uretra e reto produzidos pela configuração de sementes

otimizada e os valores para esses parâmetros produzidos pela configuração de sementes obtida no

software Brachy Pro v3.0 no HSL calculados pelo método de cálculo de dose implementado neste

trabalho.

Tabela 9: Comparação entre os valores dos parâmetros D100, V150 e V100 para configuração otimizada e para a
configuração obtida no HSL

Regiões D100 (Gy)
HSL’         OT           Dif(%)

V150 (%)
HSL’           OT         Dif(%)

V100 (%)
HSL’            OT         Dif(%)

Próstata 122,2 130,2 6,5 66,1 63,3 -4,2 99,6 99,4 -0,2
Uretra 118,4 99,8 -15,7
Reto 35,7 36,6 2,5

HSL’: Planejamento reproduzido pelo método de cálculo de dose implementado
OT: Configuração de sementes otimizada
Dif: Diferença percentual entre os parâmetros

Nota-se que todos os valores dos parâmetros (na tabela 9) produzidos pela configuração

otimizada são melhores que os produzidos pela configuração de sementes gerada no software

Brachy Pro v3.0 com exceção do parâmetro D100 para o reto e V100 para a próstata. Mas as

diferenças apresentadas para esses parâmetros tornam-se menos importante quando comparadas

ao aumento no parâmetro D100 para a próstata e a diminuição no valor de V150.

A configuração otimizada apresentou valores para os parâmetros DNR e IC de 0,64 e 0,90

respectivamente, que são melhores comparados aos produzidos pela configuração de sementes

gerada no software Brachy Pro v3.0 que foram de 0,66 para o parâmetro DNR e 0,85 para o

parâmetro IC.
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Na figura 21 está apresentado um esquema da disposição das agulhas no “template” e na figura

22 a distribuição das sementes em todos os planos selecionados para a configuração de sementes

otimizada.

Para a colocação das 100 sementes na próstata são necessárias 31 agulhas. No caso da

configuração de sementes gerada no software Brachy Pro v3.0, são necessárias 29 agulhas. A

única influência disso é no aumento do tempo para carregamento das agulhas.

Figura 21: Esquema da disposição das agulhas no “template” para a configuração otimizada
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Figura 22: Esquema da disposição das sementes nos planos selecionados para a configuração otimizada

É norma em um planejamento dosimétrico em LDRBP a construção de um histograma de dose x

volume para uma análise quantitativa das porcentagens de volume que recebem uma dada dose.

Na figura 23 é apresentado o histograma dose x volume para a configuração otimizada.

O histograma para a próstata mostra uma boa cobertura da mesma pela dose prescrita (144 Gy),

sendo que, a porcentagem de volume que recebe mais de 144 Gy cai rapidamente, o que é

desejável. O histograma para a uretra aponta que a dose para 100% do volume está abaixo do

limite (200 Gy), sendo que essa porcentagem cai rapidamente com o aumento da dose. Da mesma

forma o histograma para o reto aponta que a dose para100% do volume está abaixo do limite

estabelecido de 100Gy, com a porcentagem de volume que recebe uma dose maior decaindo

rapidamente.
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Figura 23: Histograma de dose x volume para a configuração de sementes otimizada

6.2.3 Análise quantitativa dos parâmetros D100, V150, V100, IC e DNR no espaço de

configurações que contém a configuração de sementes otimizada.

O espaço de configurações que contém a configuração considerada otimizada neste trabalho é

composto por aproximadamente 8,9 x 109 configurações de 100 sementes. Na máquina utilizada

para os cálculos computacionais (Athlon xp 2000 com um processador 256 MHz) o tempo gasto

para análise de cada configuração é de aproximadamente três segundos. Para que todo o espaço

fosse analisado seriam gastos aproximadamente 847 anos. Consequentemente é

computacionalmente inviável avaliar todas as configurações desse espaço.

O resultado que será apresentado adiante consiste na análise quantitativa da variação dos

parâmetros D100 para a próstata, uretra e reto, V150 e V100 para a próstata de 10000

configurações do espaço de configurações que contém a configuração de sementes otimizada.

Na tabela 10 são apresentados, o valor mínimo, máximo e médio e o desvio padrão (Sd) dos

parâmetros mencionados anteriormente para 10000 configurações.
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Tabela 10: Análise quantitativa dos parâmetros D100, V150 e V100 para a próstata, uretra e reto para 10000
configurações geradas aleatoriamente.

Regiões D100 (Gy)
  Min       Max    Media     Sd

V150 (%)
  Min      Max     Media     Sd

V100 (%)
  Min      Max    Media      Sd

Próstata 56,6 130,6 106,7 12,2 45,0 74,6 63,3 3,9 83,2 99,6 96,8 1,6
Uretra 62,6 105,4 93,1 6,4
Reto 32,1 45,5 41,1 2,1

Na análise das 10000 configurações o parâmetro IC variou de 0,39 a 0,91 com valor médio de

0,74 e desvio padrão 0,1. Nessa mesma análise, o parâmetro DNR variou de 0,46 a 0,78 com

valor médio de 0,65 e desvio padrão 0,04.

A análise quantitativa dos parâmetros apresentada anteriormente dá uma boa noção de como eles

variam para as configurações testadas. É conclusivo que existem configurações que podem gerar

valores para os parâmetros muito acima ou muito abaixo dos valores aceitáveis.

Nas figuras abaixo, os parâmetros restritivos D100 para a uretra e reto e V150 para a próstata são

plotados em função de D100 e V100 para a próstata, respectivamente.

O gráfico da figura 24 mostra o comportamento do parâmetro V150 na faixa de valores de V100.

A média do parâmetro V150 (V150m) foi realizada em intervalos unitários a partir do valor

mínimo de V100.
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Figura 24: Comportamento da média de V150 em termos do aumento de V100
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Pelo gráfico anterior nota-se a tendência de aumento na média do parâmetro V150 à medida que

o valor de V100 aumenta, porém com um crescimento suave, o que indica não necessariamente

que as configurações com maior valor de V100 terão valores elevados de V150.

Nas duas figuras seguintes são apresentados gráficos que mostram o comportamento do

parâmetro D100 para a uretra e reto em termos de D100 para a próstata. As médias dos

parâmetros D100 para a uretra (D100m, u) e D100 para o reto (D100m, r) foram realizadas em

intervalos unitários a partir do valor mínimo de D100 para a próstata até seu valor máximo.
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Figura 25: Comportamento da média de D100 para a uretra em termos do aumento de D100
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Figura 26: Comportamento da média de D100 para o reto em termos do aumento de D100
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O comportamento da média dos parâmetros D100 para a uretra (D100m, u) e D100 para o reto

(D100m, r) em termos de D100 para a próstata não exibe nenhuma regularidade expressiva. Os

dois gráficos retratam pouca correlação entre os parâmetros. No caso de D100 para a uretra em

termos de D100 para a próstata existe uma leve tendência de aumento em D100m, u quando D100

para a próstata é aumentado. Mas, devido à pouca correlação existente, não se pode afirmar que

valores altos de D100 para a próstata sempre implicarão em valores altos de D100 para a uretra,

nem que valores baixos de D100 para a próstata implicarão em valores baixos de D100 para a

uretra.

Para o reto, nota-se uma certa tendência de diminuição em D100m, r com o aumento de D100 para

a próstata. Mas a correlação é insuficiente para garantir que essa tendência sempre será

verificada.
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CONCLUSÃO

A necessidade de se planejar um tratamento de forma otimizada ficou comprovada, já que foi

possível encontrar configurações de sementes que melhor satisfaziam aos parâmetros clínicos

avaliados no planejamento, quando comparadas a uma configuração de sementes gerada de forma

manual em um software de planejamento. Gerar manualmente uma configuração de sementes

nesses softwares consiste em determinar, graficamente, as posições das sementes, uma a uma, em

todos os planos selecionados, até encontrar uma configuração de sementes que gere curvas de

isodose desejáveis em todos os planos, ou seja, uma isodose igual à dose prescrita que encerre o

contorno da próstata em cada plano e isodoses abaixo dos limites de dose toleráveis para a uretra

e o reto. Neste trabalho, a configuração de sementes otimizada foi encontrada automaticamente

depois de estabelecidos os parâmetros de otimização (detalhados no capítulo 5) e os espaços de

configurações gerados pelos padrões de distribuição de sementes escolhidos (detalhados no

capítulo 6, sub-item 6.1.3).

A aplicação de otimização nos planejamentos dos tratamentos em LDRBP torna-se ainda mais

justificada ao avaliar o comportamento dos parâmetros num dado espaço de configurações. O

espaço escolhido para a realização dessa avaliação foi o espaço de configurações que gerou a

configuração de sementes otimizada. A avaliação mostrou que existem configurações que

proporcionam uma cobertura total do alvo com doses muito inferiores à dose prescrita além de

altas doses para a uretra e reto ou que proporcionam dose abaixo dos limites toleráveis para a

uretra e reto, mas uma cobertura total do alvo com doses inferiores à prescrita. Além disso, ao

avaliar os parâmetros restritivos (D100 para a uretra e reto e V150 para a próstata) em termos dos

parâmetros D100 e V150 para a próstata foi observado que a correlação entre esses parâmetros é

pequena, o que reforça a aplicação de métodos de otimização.

Além do que já foi mencionado nos parágrafos anteriores, outros produtos e inovações relevantes

deste trabalho podem ser enumerados da seguinte maneira: (1) Seis padrões de distribuição de

sementes foram criados baseados em critérios clínicos. Cada um desses padrões gerou um espaço

de configurações de tamanho definido que foi avaliado pelo cálculo e otimização de dose a fim

de se encontrar uma configuração otimizada, (2) uma filosofia Monte Carlo foi implementada

que consistiu na escolha aleatória de configurações de sementes no espaço de configurações para
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serem testadas pelo método de cálculo e otimização de dose, (3) o novo formalismo de cálculo de

dose estabelecido no protocolo TG – 43 update foi adotado, diferentemente dos softwares de

planejamento criados antes de março de 2004, data da publicação desse protocolo. O novo

protocolo proporciona melhor precisão no cálculo de dose em pequenas distâncias voxel – fonte

(< 0,5cm), (4) programas implementados na linguagem Fortran 90 foram desenvolvidos e

permitiram a simulação das estruturas de interesse, o estabelecimento dos padrões de distribuição

de sementes e o encontro da configuração otimizada. Esses programas estão detalhados no

capítulo 6 no sub-item 6.1.1 e unidos formam o método de cálculo e otimização de dose

implementado.

Esses programas, em princípio, pode ser acoplado a um software de planejamento para LDRBP

que não possua algoritmo de otimização ou mesmo ser utilizado na construção de um software de

planejamento inverso otimizado. Nas duas situações o operador deverá entrar com os valores dos

parâmetros exigidos para otimização (detalhados no capítulo 5).

A metodologia de geração da parte geométrica das estruturas estabelecida neste trabalho foi

baseada na simulação computacional de uma próstata, uretra e reto reais de um paciente. Se os

contornos das estruturas de outros pacientes não diferirem consideravelmente dos contornos das

estruturas do paciente adotados como modelo, espera-se que essa metodologia seja aplicável com

boa precisão. Outros casos deverão ser testados para uma afirmação mais geral dessa

metodologia. Uma desvantagem de se empregar essa metodologia é a introdução de incertezas

(comentadas no apêndice A2) devido à exigência da realização de medidas em imagens impressas

de ultrassom. Essas incertezas seriam desprezíveis ou inexistentes se as imagens pudessem ser

manipuladas em uma interface gráfica na qual nenhuma medida necessitaria ser realizada.
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PERSPECTIVAS

Atualmente o planejamento dosimétrico do tratamento do câncer de próstata pela técnica LDRBP

visa a cobertura de toda a próstata pela superfície de isodose de valor igual à dose prescrita.

Inclusive existem dados clínicos que relacionam taxa de controle tumoral com a porcentagem da

próstata coberta com essa superfície de isodose (Stock et al, 1996). Como a próstata é uma

estrutura pequena e os exames para diagnóstico não permitem determinar com exatidão a região

afetada pelo câncer, essa idéia de tratar toda a próstata é a mais aceitável. Com a evolução dos

métodos de diagnóstico de forma que a região afetada possa ser bem conhecida e delimitada, a

filosofia de planejamento visando tratar toda a próstata tenderá a ser alterada de maneira que

apenas a região afetada por câncer seja tomada como alvo de tratamento. Nessa filosofia, os

programas desenvolvidos neste trabalho seriam adaptados com facilidade exigindo mudança

apenas na geração do arquivo que informa as coordenadas possíveis de sementes na próstata.

Como nessa filosofia a região tratada seria menor, o número de sementes necessárias a ser

implantado seria menor e o espaço de configurações de sementes seria também bastante reduzido.

Este trabalho poderá continuar a ser desenvolvido com o objetivo de modificar a parte do

algoritmo que estabelece a geometria das estruturas de interesse. Da maneira como essa parte está

estabelecida, é necessário que sejam realizadas medidas sobre as imagens impressas de ultrassom

(já detalhadas no capítulo 4) para que sejam conhecidos os arquivos de saída para o cálculo e

otimização da dose (os voxels das estruturas, o volume e todas as possíveis posições para as

sementes na próstata). Se uma interface gráfica que permita o desenho dos contornos das

estruturas nos planos selecionados for criada essa metodologia de implementação geométrica não

será necessária. Um software de planejamento inverso otimizado poderá ser construído se essa

interface for acoplada ao algoritmo de cálculo e otimização de dose desenvolvido e adaptada para

a aquisição das imagens de ultrassom em tempo real, gerar as curvas de isodose nos planos

selecionados e as superfícies de isodose nas estruturas reconstruídas tridimensionalmente.
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APÊNDICES

A1 Incertezas associadas ao cálculo de dose

Todo o assunto que será desenvolvido sobre incertezas associadas ao cálculo de dose neste

apêndice será norteado nas discussões apresentadas no TG – 43 update (Rivard et al, 2004) e no

Report 1297 (Report 1297, 1994) do NIST (National Institute of Standards and Technology). Não

será realizada nenhuma discussão aprofundada sobre o assunto neste trabalho. A abordagem será

limitada na apresentação dos valores das incertezas no cálculo da taxa de dose no plano

transversal e dos tipos de incertezas relevantes.

A Associação Americana dos Físicos na Medicina (AAPM) tem recomendado fortemente que as

novas publicações que tratam especificamente da dosimetria de fontes façam uma análise

rigorosa sobre as incertezas associadas às suas metodologias específicas.

A estimativa de incerteza de uma grandeza y que possui uma dependência funcional de outras

grandezas ( N1 xx ,... ) medidas ou estimadas é formulada matematicamente da seguinte maneira de

acordo com o NIST (Report 1297, 1994).
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De acordo com o TG – 43 update, três fontes de incerteza compõem a incerteza percentual total

( Y%σ ) para uma grandeza dosimétrica. São elas:

(1) Incerteza do tipo B associadas às seções de choques utilizadas nos cálculos de Monte Carlo

( µσ ,Y% ),

(2) Incertezas do tipo B associadas ao modelo geométrico da semente ( geoY% ,σ ),

(3) Incerteza do tipo A inerente ao método de Monte Carlo ( sY% ,σ )

Dessa forma, a incerteza percentual total ( Y%σ ) é dada pela expressão 16.
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sYgeoYYT %%%% ,
2

,
2

,
2 σσσσ µ ++= (16)

De acordo com o protocolo TG – 43 update, todas as incertezas associadas ao cálculo de dose

apresentadas possuem fator de abrangência igual a 1 e nível de confiança de 68%. Considerando

que a taxa de dose ( )(rD� ) é proporcional à intensidade de kerma no ar (Sk), à constante de taxa

de dose de consenso (Λcon) e à função de dose radial de consenso (g(r)con) e sem levar em conta as

incertezas na função de anisotropia ( )(ranΦ ), a incerteza total na taxa dose ( )( rD% �σ ) pode ser

escrita da seguinte forma:

conrgconSkrD %%%% )(
222

)( σσσσ ++= Λ� (17)

Assumindo que a incerteza Sk%σ  possui um valor de 3,0%, a expressão (17) fornece os valores de

incerteza total no cálculo da taxa de dose de 6,7%, 5,7% e 7,3% para as distâncias voxel–fonte de

0,1cm, 1cm e 5 cm respectivamente. Esses valores são obtidos considerando que con% Λσ é igual a

4,8% para as 3 distâncias e conrg% )(σ  é igual a 3,5%, 0,0% e 4,6% para as distâncias voxel–fonte

de 0,1cm, 1cm e 5cm respectivamente (Rivard et al, 2004).

As informações sobre a incerteza total no cálculo da taxa de dose somente são apresentadas para

as distâncias citadas acima. Como o cálculo de dose geralmente é realizado utilizando voxels

espaçados de 1mm centro a centro, é inviável a estimativa de incerteza para todas as distâncias

voxel–fonte. Entretanto, as três distâncias escolhidas para a avaliação de incertezas (0,1cm, 1cm e

5cm) são estratégicas e fornecem uma boa noção de como devem ser as incertezas para as

distâncias não informadas.

A distância voxel–fonte de 0,1cm está no intervalo considerado de pequenas distâncias e

frequentemente é a menor distância aceitável para o cálculo de dose. Espera-se que as incertezas

para as distâncias no intervalo de 0,1cm e 0,5cm (intervalo de pequenas distâncias voxel–fonte)

estejam entre 6,7% e 5,7%. A escolha da distância 1cm voxel–fonte é justificada pois essa é a

distância referência para a calibração das fontes de braquiterapia e medida da grandeza absoluta

constante de taxa de dose. Geralmente a distância voxel–fonte máxima na qual é realizada o

cálculo de dose é menor que 5cm para os casos de câncer de próstata recomendados para
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LDRBP. Espera-se que para distâncias voxel–fonte entre 1cm e 5cm a incerteza seja não

significativamente superior a 7,3% considerando um fator de abrangência igual a 1.

A2 Incertezas relacionadas à formulação geométrica

Conforme discutido no capítulo 4, as estruturas simuladas neste trabalho foram construídas a

partir de medidas realizadas em imagens impressas de ultrassom. Como as estruturas simuladas

foram tratadas como partes de círculos, foi necessário determinar a distância dos centros das

estruturas com relação à linha de referência da próstata (linha da base) e do raio da próstata em

cada corte (método discutido ao longo do capítulo 4). Essas são as componentes de incerteza

consideradas .

A estimativa da incerteza nesse processo foi realizada a partir das médias entre o menor e o maior

raio medido para a próstata (1,7cm e 2,6cm), entre a menor e a maior distância do centro da

uretra com relação à linha da base da próstata (1,5cm e 2,3cm) e entre a menor e a maior

distância do centro da próstata com relação à linha da base (0,5cm e 1,2cm) e da distância do

centro do reto à linha da base da próstata é 1,3cm, constante em todos os cortes. Para a realização

dessas medidas foi utilizada uma régua simples com divisão mínima de 1mm.

Na tabela 10 estão resumidas as componentes de incerteza.

Tabela 10: Estimativa das incertezas para a formulação geométrica das estruturas

Componentes Menor
medida

Maior
medida

Média Resolução
(régua)

Distribuição de
Probabilidades

Divisor
3

Raio Próstata 1,7cm 2,6cm 2,1cm 1mm Retangular 2,8%
Próstata 0,5cm 1,2cm 0,8cm
Uretra 1,5cm 2,3cm 1,9cmDclb
Reto 1,8cm

1mm Retangular
6,8%
3,0%
3,2%

Dclb: Distâncias dos centros das estruturas com relação à linha da base da próstata
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A3 Comparação entre as taxas de dose calculadas pelos protocolos TG – 43 e TG – 43

update

Na tabela abaixo estão apresentados os valores das taxas de dose (cGy.h-1.U-1) para a faixa de

distância voxel – fonte (r) de 0,5cm a 7cm para uma fonte de Iodo-125 modelo 6711. A diferença

percentual é com relação aos valores de taxa de dose do TG – 43 update.

r (cm) Taxa de Dose
TG – 43

Taxa de Dose
TG – 43 update

Diferença (%)

0,5 3,392 3,937 13,8
1,0 0,818 0,911 10,2
1,5 0,337 0,368 8,5
2,0 0,170 0,186 8,5
3,0 0,057 0,0643 10,7
4,0 0,024 0,0284 16,6
5,0 0,011 0,0134 16,1
6,0 0,006 0,00688 12,8
7,0 0,003 0,00373 8,6

Tabela 11: Comparação entre as taxas de dose do TG - 43 e TG - 43 update
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