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Resumo: Este trabalho tem como objetivo simular feixes de prótons, de íons de 
4
He e de 

12
C, 

irradiando a cabeça de um homem de tamanho médio com o propósito de tratar um tumor de 
hipotálamo. Foi utilizado o software GEANT4 para simular o feixe e a cabeça do paciente (pele, 
crânio e cérebro), dando suas características e também os processos físicos envolvidos. Os 
resultados buscados neste trabalho são gráficos de profundidade por dose relativa para cada uma 
das três partículas incidentes nas configurações citadas acima. 
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Abstract: This study aims to simulate protons, 

4
He ions and 

12
C ions beams, radiating the head of an 

average-sized man with the purpose of treating a hypothalamic tumor. GEANT4 was used to simulate 
the head (skin, skull and brain), and the beam, giving their characteristics and also the physical 
processes involved. The results sought herein are graphs of depth for relative dose for each of the 
three particles incident on the settings mentioned above.  
Keywords: radiotherapy, protons, heavy ions, simulation, GEANT4. 

 

Introdução: A utilização de fótons e elétrons em radioterapia já é amplamente utilizada e estudada, 
entretanto, novas técnicas têm sido cada vez mais usadas, como, por exemplo, protonterapia e 
terapia por íons pesados. Feixes de prótons e de íons pesados comportam-se de modo bastante 
distinto de feixes de raios X e de elétrons: os prótons e os íons pesados depositam a maior parte de 
sua energia nos últimos milímetros de sua trajetória antes de pararem. Este fenômeno é conhecido 
como o “pico de Bragg” e implica que um tratamento baseado em prótons ou íons pesados pode ser 
muito mais preciso no que diz respeito aos efeitos colaterais no tecido saudável [1,2].  

Desta forma, a terapia de prótons ou íons pesados pode ser especialmente adequada para 
tumores cerebrais e para o câncer infantil (neste caso, porque a taxa de divisão celular e a 
radiosensibilidade são mais altas em crianças que em adultos) [3]. 

 Como no Brasil não existe ainda este tipo de tecnologia, o estudo dessas novas técnicas 
pode ser feito através de programas de simulação baseados no Método de Monte Carlo, como, por 
exemplo, o GEANT4. O GEANT4 é um código aberto e atualizado com medidas de aceleradores do 
mundo inteiro capaz de simular a passagem de partículas ionizantes pela matéria. Devido a sua 
flexibilidade e possibilidade de inserir diversas geometrias, materiais e modelos físicos, as simulações 
podem aproximar o usuário em muito da situação real encontrada em uma sala de tratamento. [4] 

 Tendo isto em vista, o estudo foi feito pensando um tumor na região do hipotálamo em um 
cérebro de um homem de tamanho médio sendo irradiado com um feixe de prótons, um feixe de íons 
de 

4
He e um feixe de íons de 

12
C. 

Método: Primeiramente, foi feito um estudo das interações das partículas escolhidas com a matéria e 
a partir disso, viu-se que seria necessário comparar o alcance das mesmas em água e em tecido 
cerebral e avaliar se esta diferença seria relevante para o estudo. Para isto, escolheu-se uma energia 
para cada uma das três partículas: 100 MeV para prótons, 400 MeV para íons de 

4
He e 2300 MeV 

para íons de 
12

C. Foram então irradiados, na direção do eixo z (plano antero-posterior do paciente 
simulado), dois paralelepípedos de 23 cm x 15 cm x 16 cm, um de água e um de tecido cerebral cuja 
composição e densidade são fornecidas pela International Commission of Radiological Protection 
(ICRP). 
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Feito isso, foi escolhido o sólido de tecido cerebral e incluiu-se a ele uma camada de osso 
compacto e uma camada de pele para tornar o experimento mais condizente com a realidade de um 
tratamento. Considerou-se um tumor de 1,0 cm

3
 feito do mesmo material do sólido de tecido cerebral. 

Testou-se uma série de energias para cada partícula para que fosse encontrada a que centralizasse 
melhor o pico na profundidade de interesse (8 cm). São elas: 124 MeV para prótons, 497 MeV para 
íons de 

4
He e 2830 MeV para íons de 

12
C. Foi, então, irradiada a simulação de crânio para as três 

partículas incidentes. Os feixes possuíam uma área de irradiação de 1 cm
2
 e consistiam de 1000 

prótons, 200 íons de 
4
He e 100 íons de 

12
C. 

 
Resultados: Tendo em vista ser necessária a comparação entre água e tecido cerebral para este 
trabalho, foram feitas as primeiras irradiações descritas no primeiro parágrafo da seção acima e a 
posição dos picos (100% da dose relativa) para os dois materiais e para as três partículas encontram-
se na tabela 1: 

Tabela 1 – Posição dos picos de Bragg por partícula por material 
Partícula Material Profundidade atingida (cm) 

Próton Água 12.0 

 
Tecido cerebral 8.0 

Íon de 
4
He Água 11.5 

 
Tecido cerebral 8.5 

Íon de 
12

C Água 14.6 

Não sim não Tecido cerebral 10.9 

 
Na figura 1, é possível ver uma aproximação do gráfico da 

deposição de energia das três partículas ao longo do eixo z na 
configuração completa da simulação. A curva em vermelho se refere 
ao feixe de prótons de 124 MeV, a verde ao feixe de íons de 

4
He de 

497 MeV e a azul ao feixe de íons de 
12

C de 2830 MeV.  
As três curvas não possuem exatamente o mesmo pico, 

entretanto, isso não impede de ver o comportamento relativo dos três 
feixes, ou seja, a forma como cada um deles distribui a dose em 
relação ao outro.  
 
Discussão e Conclusões: Como foi visto na seção acima, a 
diferença entre a irradiação em água e em tecido cerebral para as três partículas envolvidas aponta 
uma diferença que deve ser levada em consideração em um tratamento real, visto que se não houver 
uma localização precisa do tumor e um tratamento que leve em conta a heterogeneidade do corpo 
humano, outra região próxima ao tumor pode ser irradiada em vez do tumor em si e vir a 
comprometer o funcionamento do cérebro. 

É possível concluir também que, apesar da semelhança entre as distribuições de dose dos 
feixes utilizados neste trabalho, há diferença no depósito de energia no tecido cerebral. E a depender 
do estadiamento da doença, da idade e das condições do paciente, pode-se optar pelo tratamento do 
tumor com feixe de íons pesados, sejam de 

4
He, de 

12
C ou até mais pesados como 

20
Ne, por 

exemplo.  
 Tratamentos como estes ainda não são presentes em nosso país, muito provavelmente, por 
causa do alto preço de sua implementação. Entretanto, deve-se levar em consideração a cura e o 
bem estar do paciente, e buscar a utilização destas técnicas para que haja uma melhoria significativa 
tanto na saúde pública como na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias avançadas como estas. 

Os resultados obtidos neste trabalho fazem parte da primeira fase da pesquisa. Ainda serão 
feitas medidas sobre a energia depositada pelos nêutrons que são gerados em colimadores, uma 
consequência indesejada nestas técnicas, mas, a relação risco-benefício ainda deve ser estudada. 
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Figura 1 – Picos de Bragg 


