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RESUMO

A braquiterapia de próstata é uma técnica de radioterapia, e que consiste no implante de um conjunto de 
sementes radioativas (contendo, usualmente, os seguintes radionuclidos: 125I, 241Am ou 103Pd) rodeando, ou na 
vizinhança de, tecido tumoral em próstatas. O principal objetivo desta técnica é o de maximizar a dose de 
radiação no tumor, e minimizá-la em outros tecidos e órgãos saudáveis, de forma a reduzir a sua morbicidade. A 
distribuição da dose absorvida na próstata, utilizando esta técnica, é normalmente não-homogénea, e dependente 
do tempo. Diversos parâmetros, tais como o tipo de sementes, as interações de atenuação entre elas, o seu 
arranjo geométrico dentro da próstata, a própria geometria das sementes, e ainda o inchaço da próstata após o 
implante influenciam enormemente o campo de dose absorvida na zona da próstata e zonas envolventes. A 
quantificação destes parâmetros é assim extremamente importante para a otimização de dose e respectivo 
melhoramento dos planos de tratamento convencionais, que em muitos casos, não os levam inteiramente em 
consideração. As técnicas de Monte-Carlo permitem estudar estes parâmetros de forma rápida e eficaz. Neste 
trabalho, utilizamos o programa MCNPX e um fantoma de voxel genérico (GOLEM) onde simulamos diversos 
arranjos geométricos de sementes contendo 125I, do tipo Amersham Health model 6711 em próstatas de 
diferentes tamanhos, de forma a tentarmos quantificar alguns destes parâmetros. O modelo computacional 
utilizado foi validado com recurso a um fantoma de próstata cúbico do tipo RW3, constituído por material 
equivalente a tecido, e dosímetros termoluminescentes. Finalmente, e de forma a termos um termo de 
comparação com um plano de tratamento real, simulamos um plano de tratamento real utilizado num Hospital 
do Rio de Janeiro, utilizando exatamente os mesmos parâmetros, utilizando o nosso modelo computacional. Os 
resultados obtidos com o nosso trabalho parecem indicar que os parâmetros descritos acima podem ser uma 
fonte de incertezas na correta avaliação da dose prescrita em planos de tratamento reais. A utilização de técnicas 
de Monte-Carlo pode servir como ferramenta complementar à avaliação convencional utilizada hoje na maioria 
dos centros hospitalares e de saúde.



1. INTRODUÇÃO

A braquiterapia da próstata é um método recorrente de tratamento de cancros de próstata, 
que consiste em implantar um conjunto de sementes radioativas seladas, e de pequena 
dimensão (~5 mm de comprimento; ~0,5 mm de largura), em torno do tecido tumoral. A 
braquiterapia de próstata procura localizar, e por conseguinte, maximizar, a dose absorvida 
no tecido tumoral, enquanto minimiza a mesma em tecidos saudáveis, tanto os adjacentes, 
como os restantes tecidos que recebem desta forma uma quantidade de dose absorvida 
residual. Os radionuclidos mais frequentemente utilizados no fabrico de sementes de 
braquiterapia são o 241Am, o 125I e o 1 3Pd, já  que permitem um decréscimo significativo da 
dose absorvida tanto a nível espacial como a nível temporal após o implante, fornecendo ao 
mesmo tempo valores de dose aceitáveis para a remissão do paciente. No caso de implantes

125permanentes, as sementes mais utilizadas são as que contêm I, e que foram as sementes 
que estudamos neste trabalho. As sementes com 125I são tipicamente constituídas por 
pequenos cilindros metálicos (normalmente de titânio), dentro dos quais existe um cilindro 
de menores dimensões (normalmente de ouro ou prata) na superfície do qual o radionuclido 
se encontra adsorvido [1].

Não existe ainda um consenso sobre qual a distribuição ótima das sementes dentro da 
próstata, em implantes permanentes. As sementes podem ser colocadas dentro da próstata em 
três configurações distintas: configuração uniforme, configuração periférica, e configuração 
periférica modificada [2]. A escolha da configuração a utilizar depende da posição, tamanho e 
forma do tumor, que pode ser determinada recorrendo a técnicas de imagiologia, como 
ecografias ou tomografias computorizadas. Dependendo também da posição, tamanho e 
forma do tumor, o número de sementes implantadas pode variar de 60 a 120 [3]. Finalmente, 
também se recomenda a realização de avaliações da dosimetria na próstata e tecidos 
adjacentes, após o implante. [3-5].

As técnicas de simulação utilizando métodos de Monte-Carlo podem ser muito úteis no
125estudo da dosimetria da braquiterapia de próstata utilizando sementes com I, e estes 

estudos têm sido bastante realizados [6, 7]. A enorme complexidade na distribuição das 
sementes, e subsequente distribuição de dose na próstata e órgãos circundantes podem ser 
estudadas de forma eficaz, e precisa, recorrendo aos métodos de Monte-Carlo (MC), que 
permitem estimar valores de dose absorvida muito corretos. A utilização de fantomas de 
voxel aprimora ainda mais as simulações, permitindo a simulação realista dos implantes na 
próstata e tecidos adjacentes, e a simulação do transporte e interação dos fótons pelas 
sementes através deles, e determinar os respectivos campos, fluxos, e doses absorvidas.
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2. M ETODOLOGIA

Para a realização de estudos dosimétricos que envolvam simulações utilizando métodos de 
Monte-Carlo, dever-se-iam utilizar geometrias realistas e detalhadas para cada caso 
específico. No caso da braquiterapia da próstata, a simulação ideal de um plano de 
tratamento para um paciente específico deveria incluir um fantoma voxelizado deste. Este 
tipo de procedimentos utilizando métodos de Monte Carlo já foi idealizado e realizado 
anteriormente. [8, 9]

No nosso estudo, pretendíamos fazer um estudo de âmbito mais alargado - focado nos 
parâmetros que podem influenciar o campo de doses absorvidas na próstata e tecidos 
adjacentes num tratamento de braquiterapia de próstata. Para o efeito, utilizamos nas nossas 
simulações o fantoma de voxel GOLEM [10], em diferentes cenários de implantes de 
sementes, e ainda simulamos um plano de tratamento real.

Os parâmetros que podem influenciar o campo de doses absorvidas, representando assim 
uma fonte de incertezas, são os seguintes:
i) O efeito inter-sementes -  considerar ou não este efeito pode contribuir para 

diferenças entre as doses estimadas de entre 3 a 5% [11]. Outro trabalho conclui que 
o efeito de atenuação entre sementes vizinhas pode levar a uma redução de dose 
absorvida na periferia da ordem de 6% [12];

ii) O edema pós-implante que ocorre na próstata -  pode fazer com que o volume da 
próstata aumente de entre 40 a 50% do seu tamanho normal, antes de voltar ao seu 
tamanho normal [1] -  este efeito é particularmente importante nas primeiras semanas 
após o implante, e pode levar a reduções drásticas da dose absorvida na próstata;

iii) Aproximar a fonte a uma fonte puntiforme ou simulá-las de uma forma detalhada. A 
orientação das sementes, assim como o seu volume, e o campo anisotrópico que 
produzem pode afetar a dose absorvida estimada [8];

iv) A descrição computacional do tecido prostático. A dose absorvida estimada utilizando água 
ao invés de uma descrição mais correta do tecido prostático pode levar a discrepâncias na 
dose estimada da ordem dos 5% [9].

Neste estudo, utilizamos simulações de Monte-Carlo utilizando o fantoma de voxel GOLEM 
para quantificar a influência da variação dos parâmetros acima descritos na estimativa da 
dose absorvida na próstata. O setup computacional foi validado com recurso a medidas 
experimentais num fantoma antropomórfico de próstata utilizando dosímetros 
termoluminescentes (TLDs) colocados em arranjos que permitiram medir valores de dose 
absorvida em torno de uma semente de braquiterapia.
Com o nosso modelo computacional, simulamos ainda um plano de tratamento real 

realizado num Hospital do Rio de Janeiro, e comparamos os resultados.
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2.1 As Sementes de B raquiterapia

125Neste trabalho utilizamos sementes de I do tipo Amersham Health seed model 6711 
(figure 1), estas sementes possuem uma cápsula cilíndrica exterior de titânio de 4,5 mm 
comprimento, 0,81 cm de diâmetro e 0,05 mm de espessura. Colocada dentro desta cápsula 
encontra-se um cilindro sólido de prata, de 3 mm de comprimento e 0,5 mm de diâmetro,

125onde se encontra adsorvido o radionuclido I, com uma espessura ativa de ~3 ^m [13, 14]. 
O cilindro sólido de prata no interior da semente serve de marcador radiográfico.

2.2 Trabalho Experim ental

O trabalho experimental foi realizado com recurso a um fantoma antropomórfico de próstata, 
construído a partir de barras quadradas de lado 30 cm e espessura 0,5 cm, de material RW3, 
fabricante PTW, modelo Plattenphantom 29672. As barras foram cortadas em barras 
quadradas menores de 7 cm de lado. Empilhando 14 placas foi possível construir um fantoma 
cúbico de próstata. Cada placa possui 169 furos circulares de 0,05 cm de raio, separados entre 
si de 0,5 cm, e dispostos em 13 furos na direção comprimento x 13 furos na direção largura. 
Estes furos permitem que neles sejam colocadas sementes ou dosímetros termoluminescentes 
cujo material pode ser considerado equivalente a tecido (Harshaw TLD-100 - 1mm 
x 1mm x 4mm), para medir doses absorvidas. Neste trabalho, utilizaram-se 60 dosímetros 
termoluminescentes (TLDs) . Uma imagem do ‘setup’ experimental pode ser vista na figura
1.

Figura 1: Fantom a de próstata (esquerda) e vista frontal de um a das barras(direita).

Devido ao fato de os TLDs terem sido calibrados com uma fonte de 60Co, utilizou-se um 
fator de correção de 1,42 na medição dos dosímetros. Este valor foi retirado da literatura 
[15].
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2.3 Trabalho Computacional

2.3.1 Simulações das sementes

As sementes de braquiterapia são caracterizadas por três parâmetros:
• a constante de débito de dose A, que é a razão entre o débito de dose e a força de 

kerma no ar[3];
• a função radial g(r), que quantifica a variação da dose ao longo do plano transversal 

ao eixo principal da semente [3];
• a função de anisotropia F (r, 9), que quantifica a variação em função do ângulo polar 

relativo ao eixo principal da semente[3].

Construímos um modelo computacional das sementes 6711 utilizando como referência os 
parâmetros geométricos tais como descritos anteriormente. O espectro de emissão utilizado

125para o isótopo I é o que vem recomendado pela American Association o f Physicists in 
Medicine [3].

Os valores para a constante de débito de dose A, para a semente Amersham 6711, pode 
variar entre 0.904 to 0.971 cGy.h-1.U-1 [6]. Diversos estudos anteriores utilizaram métodos de 
Monte-Carlo para caracterizar as funções g(r) e F (r, 9) [16,17], o que é importante e 
recomendado pela AAPM [3] para a realização de estudos dosimétricos utilizando esta fonte. 
O estudo destes parâmetros não foi realizado neste estudo, por estar fora do seu âmbito.

2.3.2 Validação do método computacional

O ‘setup’ experimental descrito na subsecção 2.2 foi simulado utilizando o código MCNP5 
[20]. A quantidade a determinar nas simulações foi dose absorvida na água. Para tal, e de 
forma que todas as condições de atenuação e dispersão provocadas pela presença do material 
que constitui os TLDs fosse levado em consideração, e que a dose absorvida fosse 
determinada da forma mais correta possível, nas células que correspondem aos furos 
circulares, onde se pretendia determinar esse valor, foi colocado como material água, 
enquanto que nas células onde se encontram os TLDs foi colocado como material LiF (ver 
figura 3).
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Utilizou-se a ‘tally’ *F8 (uma função intrínseca ao programa MCNP, e que contabiliza a por 
partícula emitida pela fonte em Mev/partícula) para determinar a dose absorvida na célula 
contendo água.
Assim para determinarmos a dose absorvida, temos de utilizar a equação 1:

MeV
= L6 x 1Q-In (: F8

cell mass lg) Jc. Àtdt

Onde D(Gy) é a dose absorvida na água, 1.6x10-10 o fator de conversão de MeV/g para J/kg 
(Gy), e *F8 a ‘tally’ tal como definida no parágrafo anterior. a cell mass é a massa da célula 
onde é determinada a dose absorvida, e que é determinada pelo código MCNP. O integral 
determina o número total de partículas emitidas pela fonte.

(1)

Fizeram-se quatro diferentes simulações, em que nas células 2, 3, 6, e 8 (ver figura 3) foi 
colocado o material água, e nas restantes, respectivamente, LiF, e à distância de 1 cm da 
semente, replicando assim o experimento.

Dado que os resultados obtidos nesta simulação foram robustos, com desvios aceitáveis, 
simulamos exatamente o mesmo ‘setup’ dentro da próstata do fantoma GOLEM e obtivemos 
resultados similares, validando assim o fantoma GOLEM como um fantoma computacional 
realista de uma próstata para a realização de estudos com sementes do tipo Amersham 6711.

2.3.3 Simulações de M onte-Carlo com o fantom a de voxel GOLEM

O fantoma de voxel GOLEM é um fantoma de corpo inteiro de um ser humano do sexo 
masculino com altura e peso similares às dos dados de referência do ICRP para o homem 
adulto [10,18]. As dimensões de cada voxel são 2.08 x 2.08 x 8.0 mm3, e o fantoma inclui
121 órgãos. Utilizamos o código MCNPX 2.7 [19,20] nas nossas simulações. A próstata do 
fantoma GOLEM possui um volume de 52,10 cm3, um valor relativamente elevado em 
comparação com o valor de volume de uma próstata normal[21]. A próstata é constituída por 
tecido mole, de densidade 1.05 g/cm3 e composto por diferentes elementos como se pode 
ver na Tabela 1.

Tabela 1 -  Composição da próstata do fantoma GOLEM.

Elemento Fração/peso
atômico

H 0.105
C 0.124
N 0.026
O 0.735
Na 0.002
P 0.002
S 0.002
Cl 0.002
K 0.002
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Nas nossas simulações estávamos interessados em determinar distribuições de doses 
adsorvidas em diferentes arranjos geométricos de sementes colocadas dentro da próstata do 
fantoma GOLEM que permitissem quantificar a variação da dose absorvida, utilizando a 
tally *F8 tal como definida na secção anterior, quando algum destes parâmetros fosse 
alterado:
i) O volume da próstata: como o volume da próstata do fantoma GOLEM é elevado 
(52.10 cm3), consideramos que este seria o volume da próstata com edema, e diminuímos o

3 3tamanho dos voxel de forma a obtermos volumes de próstata de 45.00 cm3, 40.00 cm3, 35.00
3 3cm ande 30.02 cm , mantendo o arranjo geométrico das sementes constante -  64 sementes 

colocadas em diferentes camadas em anéis concêntricos (um tratamento hipotético em 
arranjo periférico), ou de forma uniforme (um tratamento hipotético em arranjo uniforme) . 
(Nota: Ao diminuirmos o volume dos voxel estamos a diminuir o volume de todo o fantoma 
GOLEM, mas o efeito que isto poderia ter na dose é residual neste caso, porque a dose é 
interna e localizada na próstata).

ii) Os detalhes da implementação das sementes (fontes puntiformes vs fontes 
detalhadamente descritas). Simulamos 84 sementes uniformemente distribuídas na próstata 
do GOLEM, utilizando ou fontes pontuais ou fontes detalhadamente descritas, e estudamos as 
diferenças nos resultados obtidos com as simulações. Utilizamos volumes de próstata de 38

3 3 3cm , 52,10 cm e 57,02 cm . A razão para a escolha destes valores tem que ver com o fato de 
que no plano de tratamento que simulamos posteriormente, se terem usado 84 sementes, 38 
cm3 corresponde ao volume da próstata tratada, e o valor de 57,02 cm3 corresponde a um 
inchaço da próstata de 50%.
iii) O efeito inter-sementes foi estudado variando a distância especial entre 14 sementes 
num arranjo uniforme. As distâncias utilizadas foram de 0, 25; 0,5 e 0,7 cm (ver figura 4). 
Os arranjos foram centrados na próstata do fantoma de voxel - A escolha de 14 sementes em 
apenas um plano tem como objetivo apenas o estudo das atenuações e dispersões inter- 
sementes ao longo dos diferentes planos, de uma forma simplificada, com o intuito de 
compreender a sua influência na dose absorvida na próstata, e não corresponde a um 
tratamento realista. Podemos conceptualizar as 14 sementes como constituintes de uma das 
diferentes camadas utilizadas no que é vulgarmente chamado de arranjos homogêneos em 
tratamentos de braquiterapia.

444
Figura 4 -  visão axial (cima) e coronal (baixo) das 14 sementes com os diferentes 

espaçamentos 0, 25; 0,5 e 0,7 cm (da esquerda para  a direita)
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iv) A distribuição das sementes de acordo com o que é correntemente utilizado em 
tratamentos de braquiterapia da próstata (implante uniforme vs. implante periférico) 
Utilizamos diferentes volumes de próstata como descrito anteriormente: 52,10 cm3; 45,00

3 3 3 3cm ; 40,00 cm ; 35,00 cm e 30.02 cm , e modificamos os arranjos geométricos de acordo 
com o tipo de arranjo a estudar

• No implante uniforme as sementes estão todas espaçadas de 0,5 cm, e distribuídas em 
vários planos dentro da próstata. Todas as sementes se encontram alinhadas com o 
eixo vertical da próstata.

• No implante periférico, as sementes foram colocadas em espirais ao longo de um eixo 
vertical, em que cada camada de sementes consiste num anel circular de sementes a 
uma distância de 0,5 cm de cada uma, e as camadas diretamente superiores ou 
inferiores se encontram defasadas de tal forma que cada semente da camada 
imediatamente acima ou abaixo de qualquer outra semente se encontra exatamente a 
meia-distância entre duas sementes da mesma camada. A figura 5 ilustra um corte 
axial e coronal para ambas as distribuições, na próstata de 40,00 cm3

Figura 5 -  visão axial (cima) e coronal (baixo) das sementes nos dois diferentes 
arran jos uniform e(esquerda) e periférico (direita)

As simulações foram realizadas, como já  explicado, utilizando a ‘tally’ *F8, que necessita de 
ser normalizada. Para implantes permanentes, é necessário saber quantas partículas foram 
emitidas ao longo de todo o tempo de vida útil da semente. Este valor pode ser obtido 
utilizando a equação (2).

f JJVo_„ = | Ave-*£dt = -r =
Aqíi

- a
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Onde A 0 é a atividade da fonte, Ã a constante de decaimento e t1/2 o tempo de semi-vida.
13 • • 125Estimamos que 9.07x10 partículas são emitidas por uma fonte de I com uma atividade de 

1.22x107 Bq ao longo de toda a sua vida. Em seguida utilizamos os mesmos fatores de 
normalização como definidos na equação (1), mas em que a cell mass neste caso é a massa 
da próstata do fantoma GOLEM, e levando em consideração o período em que a próstata 
está inchada (considerado como sendo de 2 semanas).

• Dose na próstata durante período de inchaçoj 
Utilizamos a equação 3:

Onde N seeds é o número de sementes e N0-2weeks é dado por :

C -Z  w e e k s =  r

W 0 0 K S
Ac-ti

AQe~Xtà t  = ^ - f  [ l -  e -**ZvreekB]
(4)

Dose na próstata após período de inchaço:

Dose(Gy)2 M s ^  = 1.6 x IO"10 (*f8 
original prostate mass (5)

Onde todos os parâmetros são o mesmo e N2weeks.OT é dado pela equação 6:

jV - i Aae~Xtd t  =  - r ^ r í  e“ ^ 2lV0eít3l
- (6)

2.4 Com paração de um Plano de Tratam ento Real e um a Simulação de MC Utilizando o 
Modelo Computacional Desenvolvido A nteriorm ente

Após termos realizado o estudo da variação na dose absorvida na próstata e órgãos 
adjacentes devido à variação de diferentes parâmetros, utilizamos o nosso modelo 
computacional para simular um plano de tratamento real, que foi realizado para um paciente 
num Hospital do Rio de Janeiro.
Através de um ecograma, foi determinado o volume da próstata do paciente (38,01 cm3). 84

125sementes Amersham 6711 I foram inseridas na próstata do paciente. Um desenho da 
distribuição das sementes na próstata para este tratamento é dado na figura 6. Existem 12 
posições ao longo do eixo vertical (0 a 11) e 12 ao longo do eixo horizontal (A a L). Em 
cada posição definida por este sistema de coordenadas, o número de sementes que foi 
implantado a diferentes profundidades (coordenada z) é dado -  por exemplo, 4 sementes
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foram implantadas na posição de coordenadas D1). Assumimos que a distância em 
profundidade, assim como as distâncias horizontais, e verticais entre cada semente era de 0,5 
cm.

Figura 6 -  visão axial esquemática do plano de tratamento real realizado num Hospital do 
Rio de Janeiro, a descrição do esquema encontra-se no texto.

Modelamos uma réplica o mais realista possível deste plano de tratamento na próstata do 
fantoma GOLEM e determinamos a distribuição de dose utilizando o código MCNPX 2.7. 
Utilizamos no nosso estudo uma descrição detalhada das sementes Amersham 6711 seeds, e

3 3utilizamos volumes de próstata de 38,01 cm e 57,02 cm , correspondendo a um inchaço da 
próstata de 50% (ver figura 7)

I I
I I

I I I I I I 
l l l l l l

Figura 7 -  visão axial (esquerda) e coronal (direita) das sementes tal como descritas no
plano de tratam ento real.
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3. RESULTADOS

3.1 Validação do Modelo Com putacional, Com paração E ntre Resultados Experim entais 
e Valores Computacionais.

Os resultados obtidos são mostrados na tabela 2:

Tabela 2 -  Comparação das medidas com TLDs e os resultados Monte-Carlo

EXPERIMENTAL SIMULAÇÕES 
(FANTOMA CÚBICO)

SIMULAÇÕES 
(FANTOMA 
GOLEM)

DESVIOS

Ponto Dose
(Gy)

Incerteza (%) Dose (Gy) Incerteza(%) Dose
(Gy)

Incerteza
(%)

Exp./Fantoma cúbico 
simulação

Exp./simulação 
fantoma voxel

1 1.186 3.32% 1.299 3.83% 1.274 2.08% 0.91 0.93

3 1.165 4.66% 1.325 3.81% 1.266 2.09% 0.88 0.92

6 1.207 3.66% 1.191 4.01% 1.281 2.08% 1.01 0.94

8 1.245 4.94% 1.242 3.94% 1.263 2.09% 1.00 0.98

Podemos verificar que há um acordo satisfatório entre os diferentes resultados, o que valida o 
modelo computacional utilizado

3.2 -  Resultados das Simulações de M onte-Carlo com o Fantom a de Voxel GOLEM

3.2.1 -  Variação do volume da próstata

Os resultados obtidos para a variação do volume da próstata em implantes permanentes, nos 
dois arranjos (periférico e uniforme) são mostrados na Tabela 3.
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Tabela 3 -  Comparação da dose absorvida na próstata para diferentes volumes em dois 
arranjos possíveis.____________________________________________________________

3
Volume (cm ) A rranjo

Dose absorvida 
por semente 

(Gy/seed)

Dose absorvida 
total (Gy)

30.02 Uniforme 1.93 125.58
Periférico 1.92 124.62

35.00 Uniforme 1.79 116.21
Periférico 1.77 114.96

40.00 Uniforme 1.65 107.54
Periférico 1.64 106.73

45.00 Uniforme 1.53 99.70
Periférico 1.53 99.57

52.10 Uniforme 1.39 90.30
Periférico 1.35 89.33

Podemos verificar que a dose diminui de aproximadamente ~30% em ambos os casos, devido 
ao aumento do volume da próstata.

3.2.2 - Fontes puntiform es vs fontes detalhadam ente descritas

Na tabela 4, podemos encontrar os resultados obtidos com as nossas simulações relativos à 
utilização de detalhe ou não na descrição geométrica da fonte no código de MC utilizado. 
Podemos verificar que os desvios são significativos (~ 10-12,5%), e que se devem ao fato de 
quando se utiliza a fonte puntiforme, os efeitos de anisotropia não são considerados

Tabela 4 -  Desvio encontrado no cálculo da dose absorvida na próstata utilizando fontes 
puntiformes ou uma descrição detalhada destas, para diferentes volumes_________

Volume (cm ) Descrição Dose absorvida 
total (Gy) Desvio

38.01 Detalhado 110.96
10.75 %

Puntiforme 124.33
52.01 Detalhado 94.23

12.57 %
Puntiforme 107.77

57.02 Detalhado 89.77
11.78 %

Puntiforme 101.75
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3.2.3 -  Efeito inter-sementes

Na tabela 5, são mostrados os dados obtidos no que concerne a variação da dose absorvida 
na próstata devido ao aumento do espaçamento entre 14 sementes. Podemos verificar que o 
efeito é muito baixo.

Tabela 5 -  Dose absorvida na próstata devido a diferentes espaçamentos de 14 sementes

Espaçamento Dose absorvida por Dose absorvida
(cm) semente (Gy/semente) total (Gy)
0.25 1.555 21.768
0.50 1.551 21.716
0.70 1.463 20.482

3.2.4 -  Utilização de um im plante periférico vs um implante uniforme

As variações na dose absorvida na próstata que decorrem da utilização de um implante 
periférico ou implante uniforme, nas nossas simulações, estão representadas na Figura 8:

F igura 8 -  visão axial (para  o mesmo corte) da dose absorvida na próstata e tecidos 
circundantes decorrentes da utilização de um im plante uniforme (esquerda) ou 

periférico(direita). As regiões mais a vermelho representam  valores de dose mais 
elevados, e as regiões a azul doses mais baixas, sendo que as cores intermédias

representam  valores intermédios.

Podemos verificar que na utilização do implante uniforme, a distribuição de dose homogênea, 
sendo que é mais elevada no centro da próstata e diminui de forma constante até à zona 
periférica e tecidos adjacentes. No caso do implante periférico, as doses encontram-se mais 
localizadas em torno das respectivas sementes, e o campo de doses é não-homogêneo. O 
valor de dose absorvida total estimado para a próstata no arranjo uniforme é de 90,303 Gy, e 
para o arranjo periférico é de 89,332 Gy, o que parece indicar que o valor total de dose não 
difere muito, sendo que a forma geométrica do implante terá apenas influência na 
homogeneidade ou não do campo de doses.
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3.3 -  Com paração Com um Plano de Tratam ento Real

O plano de tratamento estimou a dose no paciente como sendo de 144 Gy. Os resultados 
obtidos com as nossas simulações são sempre inferiores a este valor, como se pode ver na 
tabela 6. A variação entre descrever a semente de forma pontual ou detalhada é da ordem de 
10%.
No tratamento real, para a descrição detalhada das sementes, e assumindo um inchaço da 
próstata de 50%, com duração de duas semanas, a dose absorvida total na próstata é 3,51% 
menor (107,77 Gy) do que aquela que se obteria não considerando o inchaço na próstata 
(volume constante de 38,01 cm3), o que o plano de tratamento também não considera. Este 
valor representa uma dose absorvida na próstata 25% menor do que a dose prescrita de 144
Gy.
Para fontes puntiformes, mesmo quando se assume um inchaço de 50% do volume da 
próstata durante duas semanas, a dose absorvida total na próstata é 16% inferior à dose 
prescrita.

Tabela 6 -  Resultados obtidos para a dose absorvida na próstata, simulando o plano de 
tratamento real, utilizando descrições de fontes pontuais ou detalhadas, e respectivo desvio.

3
Volume (cm ) Descrição Dose absorvida total 

(Gy)
Desvio

38.01 Detalhada 110.96
10.75 %

Puntiforme 124.33
52.01 Detalhada 94.23

12.57 %
Puntiforme 107.77

57.02 Detalhada 89.77
11.78 %

Puntiforme 101.75

4. CONCLUSÕES

Um tratamento de braquiterapia de próstata acarreta várias fontes de incerteza que devem ser 
consideradas sempre, na realização de planos de tratamento, no sentido de otimização de 
dose para o paciente. É de extrema importância o conhecimento com um elevado grau de 
precisão do volume exato da próstata. Isto pode ser realizado através do recurso a técnicas de 
imagiologia (TC, ecogramas, etc.), que devem ser também pensadas de forma a serem o 
menos possível invasivas. Ainda, o edema provocado pela inserção das sementes na próstata 
leva não só a que os débitos de dose absorvida variem com o tempo, como podem levar a 
uma sobre-prescrição de dose ao paciente. Ainda, as sementes, ao longo do tempo, não só 
devido ao inchaço da próstata, mas a outros fatores como a mobilidade do paciente, o seu 
metabolismo, entre outros, levam a que as sementes migrem dos locais iniciais onde foram
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colocadas, o que pode levar a diferenças significativas no valor total da dose absorvida na 
próstata do paciente.
Com este trabalho, com o auxílio de técnicas de Monte-Carlo e considerações dosimétricas, 
pretendemos verificar, em condições muito restritas, a influência de alguns destes diferentes 
parâmetros na dose absorvida na próstata, no intuito de contribuir para que estas incertezas 
sejam quantificadas, e que eventualmente, os planos de tratamento, sejam otimizados. 
Verificamos que, nas condições em que efetuamos as simulações, o valor total de dose 
absorvida na próstata quando o espaçamento entre as sementes aumenta de 0.45 cm é 
reduzido em ~6%. Colocar as sementes num arranjo uniforme ou periférico leva a pequenas 
variações na dose absorvida total (~1%) mas tem uma influência elevada na não- 
homogeneidade do campo de doses. Finalmente, ao alterarmos o volume da próstata de

3 330,02 cm para 52,10 cm verificamos que tal leva a uma diminuição da dose absorvida total 
na próstata de 28%. O valor continua elevado, mesmo tomando em conta que o inchaço 
diminui ao fim de duas semanas. Numa primeira aproximação, somando todas estas fontes 
de incerteza, podemos propor o valor had-oc de ~30% de sobreprescrição de dose absorvida 
total na próstata, quando comparado com os planos de tratamento convencionais. Este valor 
foi confirmado com a simulação de Monte Carlo de um plano de tratamentos real, em que os 
valores de dose estimados pelo Monte-Carlo foram ~14-25% (utilizando diferentes 
parâmetros) inferiores ao estimado pelo plano de tratamentos, o que demonstra a 
importância de levar em conta estes parâmetros quando procuramos fazer uma dosimetria 
correta da braquiterapia da próstata.
Finalmente, planos de tratamento utilizando técnicas de Monte-Carlo no qual se utilize um 
modelo voxelisado do paciente, já  foram considerados anteriormente por outros autores. Se 
por um lado, isto permitiria obter com bastante segurança uma estimativa robusta da dose 
absorvida total na próstata, por outro, levaria à prescrição de um exame ou mais exames de 
TC que poderão ser considerado desnecessários. Mais estudos precisam de ser realizados 
para aferir a potencialidade da realização de planos de tratamento utilizando técnicas de 
Monte Carlo

AGRADECIMENTOS

Sílvia Barros agradece à Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) -  Portugal pela sua 
bolsa (SFRH/BD/74053/2010).
Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
(FAPERJ)-Brasil e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq)-Brasil pelo suporte providenciado a esta pesquisa.

BIBLIOGRAFIA

1. A. S. Meigooni, J. L. Hayes, H. Zhang, Keith, “Experimental and theoretical 
determination of dosimetric characteristics of IsoAid ADVANTAGE™ 125I 
brachytherapy source” Med. Phys. 29(9), 2152-8 (2002).

2. Y. Yu, L.L. Anderson, Z. Li, D. E. Mellenberg, R. Nath, M. C. Schell, F. M.
Waterman, A. Wu, J. C. Blasko, “Permanent prostate seed implant brachytherapy: 
Report of the American Association of Physicists in Medicine Task Group No. 64a”
(1999)

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



3. M. J. Rivard, B. M. Coursey, L. A. DeWerd, W. F. Hanson, M. S. Huq, G. S. Ibbott,
M. G. Mitch, R. Nath, J. F. Williamson, “Update of AAPM Task Group No. 43 
Report: A revised AAPM protocol for brachytherapy dose calculation” Med Phys. 
31(4), 633-74 (2004).

4. S. Nag, D. Beyer, J. Friedland, P. Grimm, R Nath, “American Brachytherapy 
Society(ABS) reccomendations for transperineal permanent brachytherapy of 
prostate cancer” Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. 44(4), 789-99 (1999).

5. J. J. DeMarco, J. B. Smathers, C. M. Burnison, Q. K. Ncube, T. D. Solberg, “CT- 
based dosimetry calculations for 125I prostate implants” Int. J. Radiation Oncology 
Biol. Phys., 45(5), 1347-53 (1999).

6. M. J Rivard, “Monte Carlo radiation dose simulations and dosimetric comparison of 
the model 6711 and 9011 125I brachytherapy sources” Med. Phys. 36(2), 486-91 
(2009).

7. K. T. Sowards, A. Meigooni “A Monte Carlo evaluation of the dosimetric 
characteristics of the EchoSeed™ Model 6733 125I brachytherapy source” 
Brachytherapy 1(4), 227-32 (2002).

8. H. Zhang, C. Baker, R. McKinsey, A. Meigooni. “Dose verification with Monte Carlo 
technique for prostate brachytherapy implants with 125I sources” Med. Dosim. 30(2), 
85-91 (2005).

9. F. Abboud, P. Scalliet, S. Vynckier, “Fast Monte Carlo Treatment Planning for 
Prostate Brachytherapy: A Comparison with VariSeed” Med. Phys. 38 3649 (2011).

10.M. Zankl, A. Wittman, “The adult male voxel model “Golem” segmented from whole 
body CT patient data” Radiat. Environ. Biophys. 40(2), 153-62 (2001).

11.R. E. P. Taylor, G. Yegin, and D. W. O. Rogers “Benchmarking BrachyDose: Voxel 
based EGSnrc Monte Carlo calculations of TG-43 dosimetry parameters” Med. Phys. 
34(2), 445-57 (2007).

12. A. S. Meigooni, J. A. Meli, and R. Nath, “Interseed effects on dose for 125I 
brachytherapy implants” Med. Phys. 19(2), 385-90 (1992).

13.R. Capote, E. Mainegra, E. López “Anisotropy functions for low energy interstitial 
brachytherapy sources: an EGS4 Monte Carlo study” Phys. Med. Biol. 46(1), 135-50 
(2001).

14.J.F. Williamson, F.J. Quintero, “Theoretical evaluation of dose distributions in water 
about models 6711 and 6702 125I seeds” Med. Phys. 15(6), 891-7 (1988).

15.K. A. Weaver, V. Smith, D. Huang, C. Barnett, M. C. Shell, C. Ling “Dose parameters 
of 125I and 192Ir seed sources” Med. Phys. 16(4), 636-43 (1989).

16.L. P. Reis, “Avaliações das aproximações utilizadas no planejamento do tratamento de 
braquiterapia de próstata” PhD Thesis, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(2011).

17.G. Yegin, R. Taylor, D. Rogers “BrachyDose: A New Fast Monte Carlo Code for 
Brachytherapy Calculations” Med. Phys. 33(6), 2074 (2006).

18.J. Valentin “Basic anatomical and physiological data for use in radiological 
protection: reference values” ICRP 89 32, 1-277 (2002).

19.G. W. McKinney, M. R. James, et al., “MCNPX 2.7.X - New Features Being 
Developed LA-UR-09-6788 (0.5 MB)”, IEEE/NSS Conference, Orlando, FL, 25-31 
(2009).

20. G.W. McKinney, J. W. Durkee, J. S. Hendricks, M. R. James, D. B. Pelowitz, L. S. 
Waters, F. X. Gallmeier, “MCNPX overview” Proceedings of the 2006 HSSW,
FNAL, IL, LA-UR-06-6206 (2006).

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



21.J.L.H.R. Bosch, K. Tilling, A.M. Bohnen, C.H. Bangma, J.L. Donovan “Establishing 
Normal Reference Ranges for Prostate Volume Change With Age in the Population- 
Based Krimpen-Study: Prediction of Future Prostate Volume in Individual Men” 
Prostate 67(16), 1816-24 (2007).

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.


