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RESUMO 

 
As exposições às radiações ionizantes (RI) na medicina tem aumentado consideravelmente. Os 

benefícios gerados pelas técnicas de diagnóstico e terapia com RI são indiscutivelmente comprovados. 

Entretanto, os riscos originários de sua utilização não devem ser desprezados. A justificação, um requisito 

básico de proteção radiológica, estabelece que os benefícios advindos de exposições devem superar o 

detrimento. A indução de câncer é um dos componentes do detrimento. Dessa forma, o estudo da relação 

benefício/detrimento deve levar em conta cálculos ou estimativas da incidência e mortalidade por câncer 

resultantes da aplicação de determinada técnica radiológica para diagnóstico ou terapia. O risco de indução 

de câncer depende da dose absorvida nos órgãos irradiados. Dessa forma, a dosimetria é fundamental para 

avaliação da razão benefício/detrimento.  

A presente tese manteve o objetivo geral de realizar avaliações dosimétricas, por técnicas 

computacionais, e de risco de incidência de câncer radioinduzido após exposição à radiação ionizante. As 

situações analisadas abordam as áreas de medicina nuclear, contaminação radiológica e radioterapia. 

A dosimetria computacional, por meio do Código de Monte Carlo MCNPx, foi utilizada como 

ferramenta para determinação da dose absorvida nos órgãos de interesse de modelos humanos voxelizados. 

Simulações também foram realizadas para a obtenção de fatores de calibração e otimização de sistemas de 

monitoração in vivo para dosimetria em casos de contaminação interna. Em adição, um protocolo padrão 

de radioterapia (RT) de mama foi simulado utilizando o código MCNPx. 

O cálculo de risco de incidência de câncer radioinduzido foi adaptado a partir da metodologia do  

BEIR VII para a população brasileira. As doses absorvidas utilizadas nos cálculos de risco foram obtidas 

por meio das simulações computacionais de diferentes cenários de exposição. 

Durante a realização desse trabalho dois novos fantomas computacionais de voxel, DM_BRA e 

VW, foram gerados a partir de imagens tomográficas. Outros doze fantomas voxelizados, incluindo os 

fantomas de referência, RCP_AM e RCP_AF, e modelos de criança, bebê e feto foram adaptados para rodar 

em MCNP. Protocolos de Dosimetria Interna (PDI) para radiofármacos e para casos de contaminação foram 

criados e validados. Programas em C++ foram desenvolvidos para o cálculo da dose efetiva e dose absorvida 

média nos órgãos de interesse e para visualização da dose absorvida e do erro relativo por voxel. O risco 

de incidência de câncer radioinduzido por RT de mama convencional foi estimado considerando a 

população brasileira. 

Os PDI desenvolvidos e os estudos de caso realizados permitiram a geração de dados que dão 

suporte a avaliações da relação risco/benefício para o uso de radiofármacos e para a aplicação de técnicas 

de radioterapia. A conjugação das técnicas de dosimetria computacional e avaliação de risco de incidência 

de câncer radioinduzido permitiu a identificação de órgãos em risco que normalmente não recebem 

suficiente atenção no planejamento da RT ou no desenvolvimento de novas técnicas de uso de RI. As 

metodologias criadas e validadas para simulações de sistemas de monitoração in vivo permitiram 

otimizações de geometria de contagem e geração de fatores de calibração para esses sistemas; bem como, 

estimativas de dose absorvida e dose efetiva. 
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ABSTRACT 

 
The use of Ionizing radiation (IR) in medicine has increased considerably. The benefits generated 

by diagnostic and therapy techniques with IR are proven. Nevertheless, the risks arising from these uses 

should not be underestimated. Justification, a basic radiation protection, states that the benefits from 

exposures must outweigh detriment. The cancer induction is one of the detriment components. Thus, the 

study of the benefit/detriment ratio should take into account cancer incidence and mortality estimations 

resulting from a given diagnosis or therapy radiological technique. The risk of cancer induction depends on 

the absorbed doses in the irradiated organs and tissues. Thus, IR dosimetry is essential to evaluate the 

benefit/detriment ratio. 

The present work aims to perform computational dosimetric evaluations and estimations of cancer 

induction risk after ionizing radiation exposure. The investigated situations cover nuclear medicine, 

radiological contamination and radiotherapy fields. 

Computational dosimetry, with MCNPx Monte Carlo Code, was used as a tool to calculate the 

absorbed dose in the interest organs of the voxelized human models. The simulations were also used to 

obtain calibration factors and optimization of in vivo monitoring systems for internal contamination 

dosimetry. A breast radiotherapy (RT) standard protocol was simulated using the MCNPx code. 

The calculation of the radiation-induced cancer risk was adapted from the BEIR VII methodology 

for the Brazilian population. The absorbed doses used in the risk calculations were obtained through 

computational simulations of different exposure scenarios. 

During this work, two new computational phantoms, DM_BRA and VW, were generated from 

tomographic images. Additional twelve voxelized phantoms, including the reference phantoms, RCP_AM 

and RCP_AF, and the child, baby, and fetus models were adapted to run on MCNP. Internal Dosimetry 

Protocols (IDP) for radiopharmaceuticals and for internal contamination were created and validated. C++ 

programs were designed to calculate the mean absorbed dose in interest organs and the effective dose and 

to allow the visualization of the absorbed dose and relative error per voxel. The incidence risk of 

conventional breast RT cancer induced was estimated considering the Brazilian population. 

The protocols developed and the case studies allowed the generation of data that support 

risk/benefit evaluations for radiopharmaceuticals uses and for radiotherapy treatments. The combination of 

computational dosimetry techniques and cancer induction risk assessment applied to breast RT case 

assessment allowed the identification of organs at risk that normally do not receive enough attention in the 

therapy planning or in the development of new RT techniques. The methodologies created and validated 

for simulations of in vivo monitoring systems allowed studies of uncertainty sources, counting geometry 

optimization and calibration factors estimation for these systems; as well as absorbed dose and effective 

dose calculation in internal contamination situations. 

 

 
Keywords: Dosimetry, MCNPx, BEIR VII, radiation-induced cancer risk. 
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CAPITULO 1  – INTRODUÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

A utilização de radiações ionizantes (RI) na medicina, seja para diagnóstico, seja 

para tratamento tem aumentado consideravelmente. Dados do National Council on 

Radiation Protection and Measurements (NCRP, 2009) revelaram que a dose efetiva 

anual por indivíduo aumentou 72% no período entre o início da década de 1980 e 2006 

na população dos Estados Unidos da América (EUA). Estudos para a população Francesa 

também demonstraram essa tendência (IRSN, 2014). Na Figura 1 está sendo ilustrada a 

representação da dose efetiva individual anual nos EUA de 1980 e de 2006, onde a parcela 

da dose efetiva oriunda de exposições em procedimentos médicos representou a principal 

responsável por esse aumento (NCRP, 2009). 

 

 

 

Figura 1 – Dose efetiva individual anual para população dos EUA no início dos anos 

1980 e no ano de 2006. Ressalta-se o aumento significativo da participação das 

exposições médicas no período. [Adaptada de NCRP (2009)]. 
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Os dados de dose efetiva individual anual não estão disponíveis para a população 

brasileira. Contudo existem indicadores que sugerem que o aumento das exposições em 

procedimentos médicos é um fenômeno presente também no Brasil. Dentre estes 

indicadores podem ser citados: i) o aumento consistente no número de equipamentos de 

diagnóstico por imagem (tomógrafos, cíclotrons, fluoroscópios, mamógrafos, 

densitômetros ósseos, aparelhos de raios X de 100 a 500 mA, gama câmaras e tomógrafos 

SPECT e PET), (Amorin et al., 2015; Gionco & Fortes, 2016; Mengatti, 2013); ii) 

aumento no número de procedimentos ambulatoriais de medicina nuclear pelo Sistema 

Único de Saúde (Pozzo et al., 2014); iii) crescimento no uso de radiofármacos no Brasil 

(ABRF, 2016); iv) demanda reprimida por tratamentos com radioterapia (SBRT, 2013); 

e v) demanda reprimida por procedimentos de medicina nuclear (Dantas, 2014). 

A Justificação é um dos requisitos básicos de proteção radiológica segundo a 

norma CNEN NN 3.01/2014 – Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica (CNEN, 

2014). No que se refere a exposições médicas, esse requisito estabelece que os benefícios 

da utilização de radiações ionizantes em procedimentos diagnósticos ou terapêuticos 

devem superar o detrimento correspondente. O detrimento é o somatório dos danos 

estocásticos (indução de câncer, danos hereditários e redução na expectativa de vida) 

provocados pela exposição de um indivíduo (ou grupo de indivíduos) e seus descendentes 

às radiações ionizantes (CNEN, 2014). 

Um dos riscos oriundos da exposição à radiação ionizante é a possibilidade de 

desenvolvimento de câncer nos órgãos ou tecidos irradiados (NRC, 2006). Dessa forma, 

o estudo da relação benefício/detrimento deve levar em conta cálculos ou estimativas da 

incidência e mortalidade por câncer resultantes da aplicação de determinada técnica 

radiológica para diagnóstico ou terapia.  

Diversos grupos têm elaborado metodologias para avaliação dos riscos originários 

de exposições à RI (NRC, 2006; ICRP, 2007; EPA, 2011; UNSCEAR, 2012). Os modelos 

propostos, em geral, baseiam-se em dados de incidência e mortalidade por câncer nas 

populações de Hiroshima e Nagasaki afetadas pelas bombas atômicas. Os dados da 

população japonesa foram transportados para a população americana. Ainda são 

desconhecidos da literatura trabalhos que tenham realizado a avaliação de risco de câncer 

radioinduzido para a população brasileira. 
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Nesse trabalho adotamos os modelos preconizados pelo Biological Effects of 

Ionizing Radiation VII (BEIR VII) para os cálculos dos riscos de indução de câncer 

determinados por exposições às radiações ionizantes em modalidades médicas de 

diagnóstico e terapia, assim como em casos de contaminação interna (NRC, 2006). A 

metodologia preconizada pelo BEIR VII foi escolhida pois: i) permite cálculos de risco 

de indução de câncer e de mortalidade por câncer; ii) admite estimativa de riscos 

específicos para faixas de idade e sexo determinados; iii) possibilita o transporte de risco 

para populações de outros paises; e iv) é bem aceito para cálculo de risco em situações 

envolvendo baixas doses (< 1Gy). 

O risco de indução de câncer depende da dose absorvida nos órgãos e tecidos 

irradiados. Dessa forma, a dosimetria das radiações ionizantes é fundamental para 

avaliação da relação benefício/detrimento. A medição direta da dose nos órgãos é inviável 

em termos práticos, especialmente em humanos, devido ao procedimento ser invasivo. 

Muitas vezes a dose absorvida pode ser estimada por meio de medições indiretas, 

relacionadas à dose absorvida na superfície da pele ou no interior de cavidades naturais 

(Shrivastava et al., 2009; Brandão & Campos, 2013).  

Fantomas físicos antropomórficos e antropométricos, confeccionados com 

materiais tecido-equivalentes, também podem ser utilizados para avaliação da dose 

absorvida. Contudo, tratam-se de procedimentos caros, demorados e que envolvem uso 

de RI e cuidados de proteção radiológica (Xu & Eckerman, 2009). Além disso, 

geralmente apresentam resultados com baixa resolução espacial visto que apenas um ou 

poucos dosímetros são posicionados em cada órgão. 

Uma abordagem alternativa que tem sido bem-sucedida em avaliações 

dosimétricas é o uso de modelos computacionais acoplados a códigos de Monte Carlo 

para simulação do transporte de energia das radiações ionizantes e cálculo de doses 

(Snyder et al., 1978; Petoussi-Henss & Zankl, 1998; Xu & Eckerman, 2009; ICRP, 2009). 

As vantagens desse tipo de abordagem são: i) eficiência, considerando que diversos casos 

podem ser simulados rapidamente; ii) versatilidade, visto que alterações nas geometrias 

do problema podem ser realizadas praticamente sem custo; iii) precisão, pois o número 

de partículas pode ser ajustado em função do erro; e iv) simulações envolvendo radiações 

ionizantes não resultam em exposições ocupacionais e assim não necessitam de cuidados 

de proteção radiológica. Além disso, com o aumento da capacidade computacional e com 
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a elaboração de modelos com voxels cada vez menores, o cálculo computacional da dose 

absorvida com resolução espacial de milímetros ou mesmo submilimétrica tem sido 

possível. 

A realização de avaliações dosimétricas computacionais utilizando modelos de 

voxels demanda a escolha de um código de Monte Carlo, a criação de novos fantomas 

voxelizados ou a implementação de fantomas já existentes e o desenvolvimento e 

validação de metodologias para a simulação de cada tipo de caso (definição dos materiais 

que compõem os modelos; definição das fontes, tipos de saída, etc.). Além disso, é 

desejável a elaboração de programas e técnicas para a visualização dos resultados e dos 

erros relativos das simulações. 

O código de Monte Carlo escolhido e utilizado em vários estudos computacionais 

dosimétricos é o MCNP (Monte Carlo Neutron Particle Code). Duas versões são de 

interesse: MCNP5 e MCNPx – versão 2.7.0 (Pelowitz, 2011; X-5 Monte Carlo Team, 

2003). O MCNP é um código versátil, acurado e capaz de realizar o transporte de diversos 

tipos de partículas (fótons, elétrons, pósitrons, nêutrons, prótons, íons leves e pesados, 

etc) em faixas de energias compatíveis com grande maioria das aplicações das radiações 

ionizantes (Pelowitz, 2011). Além disso possui capacidade de simular estruturas repetidas 

em matrizes 3D (LAT card), que possibilita e facilita a implementação de modelos de 

voxel (Pelowitz, 2011). A principal desvantagem desse código é a interface gráfica 

excessivamente simplificada para apresentação e análise dos resultados das simulações. 

Outros pontos negativos, que também são compartilhados pela maioria dos códigos de 

MC, são: dificuldade de implementação, necessidade de licença para utilizar o código e 

elevado custo computacional. 

A presente tese aborda avaliações dosimétricas, por técnicas computacionais, e a 

avaliação do risco de indução de câncer após exposição à radiação ionizante. As situações 

analisadas sob forma de estudos de casos envolvendo exposições à radiação ionizante, 

foram obtidas na área de medicina nuclear, contaminação radiológica e radioterapia.  
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JUSTIFICATIVA 

O uso das radiações ionizantes para diagnóstico e tratamento de patologias tem 

aumentado no Brasil e no mundo. Os benefícios gerados por essas técnicas são 

comprovados. Apesar disso, os riscos originários de sua utilização não devem ser 

desprezados. A justificação, um requisito básico de proteção radiológica, estabelece que 

os benefícios advindos de exposições devem superar o detrimento (CNEN, 2014). 

Percebe-se assim a importância da quantificação do detrimento referente a uma exposição 

do paciente ou em casos de contaminações de Indivíduos Ocupacionalmente Expostos 

(IOE). 

Deve-se notar que não apenas os pacientes estão expostos aos riscos. IOE 

envolvidos na utilização de técnicas radiológicas e mesmo indivíduos do público também 

estão sujeitos a exposições de campos de radiação externa ou a contaminações internas 

ou externas. 

Um importante efeito estocástico que compõe o somatório do detrimento, e que, 

portanto deve ser avaliado em exposições às radiações ionizantes, é a indução de cânceres. 

Dessa forma, justificam-se os esforços empregados nesse trabalho com a finalidade de 

desenvolver as técnicas necessárias para adaptação da metodologia do BEIR VII para 

avalição de risco de canceres radioinduzidos para a população brasileira. Foram 

consideradas nesse estudo modalidades radiológicas médicas e casos de contaminação 

interna. 

 

ORGANIZAÇÃO DA TESE 

No Capítulo 3 será apresentado o estado da arte dos temas abordados nesse 

trabalho. O Capítulo 4 descreve o transporte do calculo de risco de incidência de câncer 

radioinduzido para a população brasileira. Os capítulos subsequentes apresentam estudos 

específicos, apresentados na forma de artigos científicos, representando casos de estudos 

na área de medicina nuclear, contaminação radiológica e radioterapia, nos quais as 

ferramentas desenvolvidas na tese foram descritas e aplicadas.  

Essencialmente, os processos envolvidos na tese abordaram ferramentas 

computacionais pré-existentes, ou desenvolvidas durante esse trabalho pelos próprios 
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autores das publicações (in house). Os procedimentos e metodologias gerados durante o 

trabalho criaram condições para o cálculo das doses absorvidas em modelos voxelizados 

e possibilitaram a análise de riscos de câncer secundários radioinduzidos. Para melhor 

entendimento, as ferramentas computacionais desenvolvidas serão apresentadas de forma 

sucinta a seguir. 

Dois modelos de voxel foram segmentados e implementados para o MCNP no 

período de execução dessa tese: um fantoma feminino baseado nas imagens do Visible 

Human Project® (NLM, 2016), e um fantoma de camundongo segmentado a partir das 

imagens do projeto Digimouse® (Stout et al., 2002; Dogdas et al., 2007). Nesses casos o 

propósito foi dominar a técnica de construção e manipulação desses modelos 

tridimensionais para dosimetria. Além disso, diversos fantomas segmentados por outros 

grupos de pesquisa foram implementados a partir de seus arquivos binários para rodar em 

MCNPx: i) fantomas masculino (RCP-AM) e feminino (RCP-AF) de referência do ICRP 

(ICRP, 2009); ii) fantomas Golem, VisHum e Frank (masculinos), Donna, Helga e Irene 

(femininos), Katja (gestante+feto), Child (criança) e Baby (bebe) originários do 

Helmholtz Zentrum/GSF (GSF, 2016); fantomas masculinos Vox_man e Vox_tiss8 de 

Yale (IPAG, 2016). Dessa forma, um banco de dados contendo diferentes modelos de 

voxels foi obtido. 

Foram também criados programas em C++ para leitura dos arquivos de saída “.txt” 

do MCNP. Um desses programas lê arquivos de saída do MCNP e retorna a dose 

absorvida média nos órgãos e tecidos de interesse e a dose efetiva. A propagação das 

incertezas foi levada em consideração para a determinação do desvio padrão e do erro 

relativo referentes a esses valores. Os arquivos de saída do MCNP puderam fornecer 

ainda a dose absorvida e o erro relativo por voxel. Nesses casos os programas em C++ 

foram desenvolvidos para organizar esses valores em matrizes tridimensionais de dose 

absorvida e erro relativo por voxel e exportar esses dados na forma de arquivos “.raw”. 

Esse tipo de arquivo pode ser aberto em muitos softwares de análises de imagens como o 

Amide®, ImageJ® e o PMOD®. Alguns desses softwares podem converter os arquivos 

“.raw” em arquivos DICOM, amplamente utilizados em imagens médicas. A 

possibilidade de visualização tridimensional das doses absorvidas e dos erros relativos 

em softwares de análise de imagens médicas compensou em certa medida uma importante 

desvantagem do MCNP: a interface gráfica simplificada do código. 
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Contando com o suporte dos novos programas, metodologias para cálculos de 

dose absorvida e dose efetiva foram implementadas e validadas para os seguintes 

cenários: i) administração de radiofármacos para diagnóstico ou terapia; ii) contaminação 

interna com radionuclídeos; e iii) radioterapia (em especial RT de mama). As validações 

foram realizadas por meio de comparações com dados de referência disponíveis na 

literatura e de experimentos com modelos físicos. Após a validação dos métodos 

implementados, casos exemplos de interesse foram simulados e a dosimetria e/ou cálculo 

de risco foram realizados. Estes trabalhos são apresentados nos capítulos 5 a 11 desta tese. 

A Tabela 1 lista os títulos dos capítulos referentes a cada estudo de caso e os locais 

(congressos, revistas, etc.) onde foram publicados ou submetidos para publicação. 

 

Tabela 1 – Títulos dos capítulos 5 a 11 que abordam os estudos de caso e os trabalhos 

de modelagem computacional e validação realizados nessa tese e os locais onde foram 

publicados ou submetidos para publicação. 

 

Capítulo Título do Trabalho Local da Publicação 

5 

Development of a mouse computational model 

for MCNPx based on Digimouse® images and 

Dosimetric assays 

(Publicado) Brazilian Journal of 

Pharmaceutical Sciences, 

2017;53(1):e16092 

6 
Validation of Internal Dosimetry Protocols 

Based on Stochastic Method 

(Publicado) International Nuclear 

Atlantic Conference - INAC 2015; 

(2015), São Paulo, SP, Brazil. 

7 

Desenvolvimento e validação de protocolos de 

dosimetria interna (PDI) baseados nos 

fantomas voxelizados de referência do ICRP 

110 

(Publicado) Brazilian Journal of 

Radiation Sciences, 2017; 5(1): 01-14 

8 

MCNPx dosimetry and radiation-induced 

cancer risk estimation from 18F-FDG pediatric 

PET at brazilian population 

(Submetido) International Nuclear 

Atlantic Conference - INAC 2017; 

(2017), Belo Horizonte, MG, Brazil. 

9 

Validação da modelagem computacional do 

fantoma de cabeça do Laboratório de 

Dosimetria Interna – LDI/CDTN para 

monitoração da contaminação interna. 

(Publicado) SENCIR - Terceira 

Semana de Engenharia Nuclear e 

Ciências das Radiações, Belo 

Horizonte, Brazil, October 4-6, 

(2016). 

10 

Computational Estimation of the Calibration 

Factor of an in vivo Counter for [18F]-FDG 

Brain Activity 

(Submetido) Radiation Measurements. 

11 

Risk of secondary Radiation-induced cancer in 

Brazilian population at Breast-RT through 

MCNPx-dosimetry with two-oppose-parallel 

6MV-Portals 

(Aceito com correções) British Journal 

of Radiology 
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CAPITULO 2  – OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo geral desse estudo foi a realização de avaliações dosimétricas utilizando 

técnicas computacionais e a estimativa do risco de indução de câncer após exposição à 

radiação ionizante. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos desse trabalho foram: 

 Desenvolver e implementar fantomas voxelizados humanos e animais; 

 Implementar e validar a dosimetria computacional baseada em MCNP para 

radiofármacos, contaminação interna e radioterapia; 

 Adaptação da metodologia BEIR VII para cálculo de risco câncer radioinduzido 

para população brasileira; 

 Realização de estudos de casos: 

a) Cálculo da dose absorvida, dose efetiva e risco de indução de câncer para 

radiofármacos; 

b) Estimativa de fatores de calibração para sistema de monitoração in-vivo; 

c) Dosimetria em casos de contaminação interna; 

d) Dosimetria computacional e estimativa de risco de indução de câncer 

secundário em RT de mama. 
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CAPITULO 3  – ESTADO DA ARTE 

 

DOSIMETRIA COMPUTACIONAL 

A dosimetria é um campo científico voltado para a Metrologia das Radiações (Siebert & 

Thomas, 1997). O termo “dosimetria computacional” é relativamente recente. Foi 

sugerido pela primeira vez em meados dos anos de 1990 (Siebert & Thomas, 1997). A 

despeito desse fato, o início desse tipo de dosimetria ocorreu bem antes. Com efeito, 

fantomas computacionais para dosimetria existem ao menos desde meados da década de 

1960 (Xu, 2014). 

Fantomas computacionais 

O desenvolvimento inicial de fantomas computacionais foi reportado em Oak Ridge 

National Laboratory – ORNL na década de 1960 (Fischer & Snyder, 1966, Fischer & 

Snyder, 1967). No período compreendido entre a concepção dos primeiros modelos e 

2009 foram relatadas as construções de ao menos 121 fantomas computacionais (Xu, 

2014). A generalização do uso desse tipo de fantoma ocorreu na década de 1980. Dois 

fatores impulsionaram essa disseminação: a criação dos computadores pessoais e a 

popularização de técnicas de imagem, como a Tomografia Computadorizada (TC), que 

permitiam a visualização interna do corpo humano em 3D (Xu, 2014). 

Os primeiros fantomas computacionais foram construídos por meio de combinações de 

formas geométricas simples, descritas por fórmulas matemáticas, como: cones, esferas, 

paralelepípedos e cilindros elípticos, (Figura 1A). Esse tipo de fantoma é chamado de 

Fantoma Estilizado. A técnica de modelagem de geometrias sólidas utilizada em sua 

construção é denominada Geometria Sólida Construtiva (CSG) (Xu & Eckerman, 2009). 

Desde a década de 1960, muitos fantomas estilizados foram construídos, representando 

homens, mulheres, andróginos, hermafroditas, crianças e fetos. A representação do corpo 

humano e dos órgãos é relativamente pobre anatomicamente. As formas geométricas 

simples apenas descrevem de forma geral a posição e geometria dos órgãos (Xu & 

Eckerman, 2009). Mesmo assim, tais fantomas foram extremamente úteis em cálculos 

dosimétricos sendo empregados até meados dos anos 2000. 
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Entretanto, pesquisadores começaram a investigar o efeito do excesso de simplificação 

destes modelos estilizados. Ficou claro que, em alguns casos, os cálculos dosimétricos 

poderiam ser significativamente afetados por tais simplificações (ICRP, 2009).  

 

 

 

Figura 1 – Evolução dos fantomas computacionais. (A) Modelos Estilizados do ORNL, 

adaptados de (ORNL, 2016); (B) Fantomas de voxel de referência do ICRP 110 – 

RCP_AM e RCP_AF; e (C) Fantomas BREP baseados em malhas poligonais – 

RPI_AM e RPI_AF, adaptados de (Xu & Eckerman, 2009). 

 

Nos anos de 1980, o aumento da capacidade de memória e processamento dos 

computadores pessoais e a disponibilização de imagens tomográficas (3D) da anatomia 

humana possibilitaram o desenvolvimento dos Fantomas Voxelizados, também 

conhecidos como fantomas tomográficos (Figura 1B) (Xu & Eckerman, 2009). Estes são 

construídos por meio da combinação de vários elementos de volume simples (cubos ou 

paralelepípedos) denominados voxels (ICRP, 2009). Dessa forma sua técnica de 

modelagem também pode ser considerada CSG, como nos modelos estilizados. O voxel 

também pode ser entendido como a representação tridimensional do pixel. Nesse caso a 

altura do “pixel tridimensional” corresponde à espessura do corte tomográfico. 

Os fantomas voxelizados normalmente são criados a partir imagens tomográficas de 

corpo inteiro. Cada imagem (corte por corte) passa por um processo de identificação dos 
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tecidos e órgãos de interesse. Um número (ou código, ou cor) único é atribuído aos pixels 

referentes a cada tecido ou estrutura radiologicamente importante. Tal processo também 

é denominado de segmentação. Essa é normalmente a parte mais lenta e trabalhosa do 

processo. Os cortes tomográficos segmentados são empilhados formando um arranjo 

tridimensional (3D stack). Finalmente são atribuídas densidade (g·cm-3) e composição 

química específicas a cada código referente a determinado tecido (Xu & Eckerman, 

2009). 

Dentre as principais vantagens dos fantomas de voxel podemos citar: i) são considerados 

anatomicamente mais realísticos que os estilizados; ii) podem representar estruturas 

corporais com alto nível de detalhe; iii) são facilmente adaptáveis para os códigos de 

Monte Carlo que realizam cálculos de transporte de partículas; iv) permitem a 

visualização da distribuição espacial tridimensional das doses absorvidas. (LEE & LEE, 

2006; ICRP, 2009). As desvantagens são: i) o elevado tempo necessário para sua 

construção – já que a segmentação automática não é eficaz para todos os órgãos; ii) falta 

de variabilidade anatômica visto que cada modelo se baseia em imagens de apenas um 

indivíduo; iii) necessitam muita memória RAM para implementação e manipulação; iv) 

possibilidade de efeito de volume parcial para órgãos pequenos; v) a qualidade da 

segmentação é muito dependente do segmentador. (Xu, 2014; LEE & LEE, 2006) 

Os fantomas de voxel são intensamente utilizados nos dias de hoje. Atualmente, os 

modelos computacionais que representam o homem e a mulher adultos de referência 

indicados pela International Commission on Radiological Protection (ICRP) e pela 

International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU) para cálculos 

dosimétricos são os fantomas de voxel RCP_AM e RCP_AF (ICRP, 2009).  

A avaliação dosimétrica de muitos casos exige modificações na postura, tamanho do 

corpo e tamanho e posição dos órgãos, além de movimentos rítmicos dos órgãos internos 

(respiração e batimentos cardíacos), para melhor adequação do modelo ao cenário 

requerido. Os fantomas de voxel, apesar de representarem bem a anatomia humana 

apresentam dificuldades para realização dessas operações.  

Novos tipos de fantomas começaram a surgir no início dos anos 2000. Esses novos 

fantomas são chamados de Fantomas BREP (Figura 1C). A sigla BREP, do inglês 
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boundary representation, refere-se à técnica de modelagem de sólidos utilizada. O 

significado em português seria algo como representação de limites (Xu, 2014). 

As principais vantagens da modelagem BREP são a possibilidade de representação de 

estruturas detalhadas e a facilidade de manipulação dos modelos. Ferramentas para 

manipulação de imagens 3D (erosão, dilatação, torção, extrusão, combinação, etc.) já 

existiam antes de sua utilização na construção e manipulação de fantomas computacionais 

BREP. Esses softwares gráficos eram utilizados principalmente em animações 3D e 

desenho industrial. Entretanto, a maioria dos códigos de transporte de partículas não está 

ainda adaptado para utilizar diretamente os fantomas BREP. Dessa forma, após as 

manipulações, o modelo deve ser voxelizado para que possa ser utilizado nos códigos de 

Monte Carlo para cálculos dosimétricos (Broggio et al., 2011; Fonseca et al., 2014a). 

Além disso, as imagens utilizadas na geração dos modelos BREP (TC e RM) são imagens 

voxelizadas, visto que são compostas de pixels arranjados em cortes transversais no eixo 

z. 

Existem duas formas principais de representação de faces na modelagem BREP: Non 

Uniform Rational Basis Spline (NURBS) e Poligonal Mesh (Malhas poligonais). As 

geometrias do tipo Poligonal Mesh permitem a construção de modelos com maior nível 

de detalhes, mas podem apresentar dificuldades em casos que exigem simulações de 

movimentos. Por outro lado, a modelagem NURBS geralmente é computacionalmente 

mais eficiente na simulação de movimentos, mas pode apresentar perda de detalhes em 

órgãos com geometrias mais complexas (Xu & Eckerman, 2009). 

As Tabelas 1 e 2 apresentam um sumário das características, incluindo a publicação de 

referência, de alguns dos mais significativos fantomas computacionais masculinos e 

femininos já construídos.  

 



ESTADO DA ARTE 

 

13 

Tabela 1 – Sumário das características de alguns dos mais significativos fantomas computacionais masculinos desenvolvidos. 

Modelo Tipo de modelo Etnia 
Idade 

(anos) 
Altura (cm) Peso (Kg) 

Órgãos/tecidos 

segmentados 

Tipo de 

imagem 

Volume do 

Voxel (mm3) 
Referência 

Fisher & Snyder Estilizado Caucasiano Adulto 174,0 70,0 29 - - Fisher & Snyder, 1967 

MIRD-5 revisado Estilizado Caucasiano Adulto 174,0 69,9 46 - - Snyder et al., 1978 

Adam_GSF Estilizado Caucasiano Adulto 170,0 70,5 28 - - Kramer et al., 1982 

ORNL_male Estilizado Caucasiano Adulto 174,0 73,3 70 - - Cristy & Eckerman, 1987a 

VoxelMan Voxelizado Caucasiano 35 178,0 70,0 56 TC 64,0 Zubal et al., 1994 

Maneq. Homem Bras. Estilizado Brasileiro 20 a 40 168,0 62,0 71 - - Guimarães, 1995 

Norman Voxelizado Caucasiano Adulto 176,0 73,0 >=30 RM 8,6 Jones, 1997 

VIP-Man Voxelizado Caucasiano 38 186,0 104,3 37 FCCC 0,1 – 64 Xu et al., 2000 

Golem Voxelizado Caucasiano 38 176,0 69,0 122 TC 34,6 Zankl et al., 2001 

Otoko Voxelizado Japonês Adulto 170,0 65,0 122 TC 9,6 Saito et al., 2001 

MAX Voxelizado Caucasiano 35 175,3 75,7 >=96 TC 46,7 Kramer et al., 2003 

Taro Voxelizado Japonês 22 172,8 65,0 51 RM 8,0 Nagaoka et al., 2004 

KORMAN Voxelizado Coreano 30 170,0 68,0 28 RM 40,0 Lee et al., 2004 

Godwin Voxelizado Caucasiano 38 176,0 73,0 90 TC 34,8 Zankl et al., 2005 

Norman-5 Voxelizado Caucasiano Adulto 175,9 72,9 >=40 RM 8,6 Ferrari & Gualdarini, 2005 

KTMAN-1 Voxelizado Coreano 25 172,0 54,4 51 RM 20,0 Lee et al., 2006 

KTMAN-2 Voxelizado Coreano 35 172,0 66,3 51 TC 20,0 Lee et al., 2006 

REX Voxelizado Caucasiano 38 176,0 73,0 122 TC 36,5 Schlattl et al., 2007 

JM Voxelizado Japonês 54 171,0 65,0 35 TC 1,0 Sato et al., 2007a 

JM2 Voxelizado Japonês 55 171,0 65,0 35 TC 1,0 Sato et al., 2007b 

CNMAN Voxelizado Chinês 35 170,0 55,7 23 FCCC 2,6 a 12,8 Zhang et al., 2007 

HDRK-Man Voxelizado Coreano 33 171,0 68,0 30 FCCC 8,2 Kim et al., 2008 

VCH NURBS Chinês 24 166,0 53,7 48 FCCC 8,0 Zhang et al., 2008 

RPI_AM Pol. Mesh - Adulto Variável Variável 140 IHD-3D Variável Zhang et al., 2009 

ICRP 110 RCP_AM  Voxelizado Caucasiano 38 176,0 73,0 122 TC 34,6 ICRP, 2009  

XCAT male NURBS Caucasiano 38 Variável Variável 27 TC Variável Segars et a., 2010 

MaMP Pol. Mesh Caucasiano Adulto Variável Variável 3 IHD-3D Variável Fonseca et al., 2014a 

TC – Tomografia Computadorizada; RM – Ressonância Magnética; FCCC – Fotografias Coloridas de Cortes Criogênicos; IHD-3D – Banco de Imagens Humanas Digitais 3D 
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Tabela 2 – Sumário das características de alguns dos mais significativos fantomas computacionais femininos desenvolvidos. 

Modelo 
Tipo de 

modelo 
Etnia Idade (anos) Altura (cm) Peso (kg) 

Órgãos/tecidos 

segmentados 

Tipo de 

imagem 

Volume do 

Voxel (mm3) 
Referência 

Fisher & Snyder Estilizado Caucasiano Adulto 174,0 70,0 29 - - Fisher & Snyder, 1967 

MIRD-5 revisado Estilizado Caucasiano Adulta 174,0 69,9 46 - - Snyder et al., 1978 

Eva_GSF Estilizado Caucasiano Adulta 160,0 59,2 30 - - Kramer et al., 1982 

ORNL_Female Estilizado Caucasiano Adulta 163,9 56,8 72 - - Cristy & Eckerman, 1987b 

Dona Voxelizado Caucasiana 40 176,0 79,0 62 TC 35,2 Petoussi-Henss, 2002 

Helga Voxelizado Caucasiana 26 170,0 81,0 62 TC 9,6 Zankl, 2003 

Irene Voxelizado Caucasiana 32 163,0 51,0 62 TC 17,6 Zankl, 2003 

FAX Voxelizado Caucasiana 37 163,0 59,8 23 TC 46,7 Kramer et al., 2004 

HANAKO Voxelizado Japonesa 22 160,0 53,0 51 RM 8,0 Nagaoka et al., 2004 

Korwoman Voxelizado Coreana 35 160,0 55,0 28 RM 32,0 Lee et al., 2005 

NAOMI Voxelizado Caucasiana 23 163,0 60,0 41 RM 7,8 Dimbylow, 2005 

Klara Voxelizado Caucasiana 43 163,0 60,0 90 TC 15,1 Zankl et al., 2005 

Laura Voxelizado Caucasiana 43 167,0 59,0 88 TC 17,6 Zankl et al., 2005 

Maneq. Mulher Bras. Estilizado Brasileira 20 a 40 162,0 58,2 76 - - Ximenes, 2006 

Katja/fetus Voxelizado Caucasiana 43 163,0 60,0 153/18 TC/RM 15,2 Becker et al., 2007 

Regina Voxelizado Caucasiana 43 163,0 60,0 88 TC 15,2 Schlattl et al., 2007 

Onago Voxelizado Japonesa Adulta 162,0 57,0 >= 42 TC 9,6 Saito et al., 2008 

JF Voxelizado Japonesa 54 152,0 44,0 36 TC 1,0 Sato et al., 2009 

RPI_AF Pol. Mesh - Adulta Variável Variável Variável IHD-3D Variável Zhang et al., 2009 

ICRP 110 RCP_AF Voxelizado Caucasiana 43 163,0 60,0 88 TC 17,6 ICRP, 2009 

XCAT female NURBS Caucasiana Adulta Variável Variável Variável TC Variável Segars et a., 2010 

VCRP-woman Voxelizado Chinesa Adulta 158,0 54,0  46 FCCC 2,1 Sheng et al., 2013 

HDRK-woman Voxelizado Coreana 26 161,0 54,0 40 FCCC 8,6 Yeom et al., 2014 

FeMP Pol. Mesh Caucasiana Adulta Variável Variável 3 IHD-3D Variável Fonseca et al., 2014a 

TC – Tomografia Computadorizada; RM – Ressonância Magnética; FCCS – Fotografias Coloridas de Cortes Criogênicos; IHD-3D – Banco de Imagens Humanas Digitais 3D 
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Métodos determinísticos versus métodos estocásticos  

A dosimetria computacional pode ser realizada por métodos determinísticos ou por 

métodos estocásticos, também chamados de probabilísticos. Os códigos determinísticos 

utilizam equações matemáticas ou algoritmos na resolução de problemas envolvendo o 

transporte das partículas (Tagziria, 2000). Tais códigos produzem soluções completas e 

detalhadas dos problemas e são computacionalmente eficientes (Wagner, 2011). Contudo, 

as fórmulas utilizadas geralmente baseiam-se em simplificações do comportamento das 

radiações. Aproximações e discretizações são utilizadas gerando incertezas associadas ao 

cálculo. 

Os métodos estocásticos, como o método de Monte Carlo (MC), possibilitam descrições 

mais detalhadas da geometria e da física do problema. As simulações baseiam-se no 

transporte de energia, partícula-a-partícula, em um determinado caso. A história de cada 

partícula, ou seja, o trajeto percorrido, as interações, a transferência de energia e a geração 

de partículas secundárias, é acompanhada e armazenada. O resultado é inferido a partir 

do comportamento médio das partículas após o acompanhamento de um número 

suficientemente grande de histórias (Pelowitz, 2011; Wagner, 2011). Essa metodologia 

normalmente demanda muito tempo computacional, mas é considerada a forma mais 

acurada para resolução de problemas complexos de transporte de partículas (Wagner, 

2011). Atualmente, apenas os métodos MC têm sido capazes de simular geometrias 

complexas, com meios heterogêneos, levando em consideração todos os aspectos das 

interações de partículas (Xu & Eckerman, 2009). De fato, os códigos de Monte Carlo são 

considerados como o padrão ouro, em termos de acurácia, para cálculos dosimétricos nas 

áreas de radioterapia e de medicina nuclear (Tagziria, 2000; Hissoiny, 2011). 

 

Códigos de Monte Carlo utilizados nos cálculos dosimétricos 

Diversos códigos de Monte Carlo para transporte de partículas foram desenvolvidos por 

diferentes grupos de cientistas em todo o mundo. Uma breve descrição dos códigos mais 

utilizados em simulações na área de medicina nuclear e radioterapia será realizada a 

seguir. 
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MCNP e MCNPx. A origem dessa linhagem de códigos conhecidos como Monte Carlo 

Neutron Particle –MCNP, data da Segunda Guerra Mundial (LANL, 2016a). Equipes do 

Los Alamos National Laboratory (LANL) têm sido responsáveis por seu 

desenvolvimento e atualizações. O MCNP encontra-se, nos dias de hoje, na versão 6, ou 

seja, MCNP6. Essa versão possui todas as capacidades disponíveis para os códigos 

MCNP5 e MCNPx e adiciona algumas novidades. Tanto MCNPx como MCNP5 são 

códigos utilizados em diversas aplicações na área médica e da saúde (LANL, 2016b; Xu 

& Eckerman, 2009). Ambos empregam a técnica de modelagem de geometrias sólidas 

CSG, trabalhando com grande eficiência com fantomas estilizados e de voxel. Além 

disso, utilizam dados de seção de choque detalhados (pointwise) e atualizados, possuem 

formas de definição de fontes simples e versáteis, permitem ampla diversidade de técnicas 

de redução de variância e contam com estruturas de medição (tally) flexíveis (Xu & 

Eckerman, 2009). MCNP6 permite a importação de geometrias mesh utilizando um 

código acoplado denominado Abacus. Essa característica possibilita o uso de alguns 

fantomas BREP nessa plataforma. Contudo, não são códigos abertos e não há previsão 

para sua implementação em placas gráficas (GPU). As GPU (do inglês Graphics 

Processing Unit) são unidades de processamento paralelo dotadas de vários 

processadores (comumente acima de 2000 núcleos). São capazes de processar cálculos 

intensivos em velocidades muito superiores às dos processadores centrais (CPU). 

Originamente, sugiram com a finalidade de aceleração de gráficos em computadores 

pessoais. Contudo, atualmente, têm sido utilizadas em computação de propósito geral, 

incuindo códigos de Monte Carlo para transporte de energia. 

EGS. A primeira versão do código Electron Gamma Shower (EGS1) foi concluída em 

1974 embora seus códigos embrionários tenham surgido na década de 1960 (SLAC, 

2015). Trata-se de um código de Monte Carlo multipropósito para a simulação do 

transporte de elétrons (+ ou -) e fótons com energias de alguns keV até vários TeV 

(NRCC, 2016). Uma versão denominada EGSnrc foi lançada no ano 2000 (NRCC, 2013). 

Essa versão passou a contar com vários componentes e utilitários como o DOSXYZnrc 

para estimar a dose de radiação em geometrias de voxel (NRCC, 2016). Atualmente 

encontra-se na versão 5 - EGS5 (SLAC, 2015). Muitos têm considerado o EGS como o 

padrão ouro para dosimetria das radiações em física médica (Xu & Eckerman, 2009). 

Contudo apresenta as mesmas desvantagens do MCNP: não são códigos abertos e não se 
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encontram relatos de seu funcionamento em placas gráficas (GPUs). Além disso, não 

permitem a utilização direta de fantomas BREP. 

Geant4. O nome do código deriva da abreviação das palavras GEometry ANd Tracking. 

O pacote Geant4 é composto de um conjunto de ferramentas para simulação da passagem 

de partículas pela matéria, utilizando metodologia Monte Carlo (Agostinelli et al., 2003, 

Allison et al., 2006). Atualmente encontra-se na sua versão 10.3 BETA (Geant4, 2016). 

Pode simular uma grande quantidade de partículas (incluindo fótons, elétrons e pósitrons) 

de energias de 250 eV a TeV (Agostinelli et al., 2003). Utiliza a filosofia de código aberto, 

orientado a objeto e implementado em C++ (Agostinelli et al., 2003). Além disso, já 

existem trabalhos relatando a implementação direta de fantomas BREP (polygon mesh) 

em Geant4, sem necessidade de voxelização do modelo (Kim et al., 2011) e utilização de 

Geant4 em GPU (Bert, 2013).  

Visual Monte Carlo (VMC). O código VMC começou a ser desenvolvido em 1995, pelo 

pesquisador John Hunt do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) no Brasil (IRD, 

2017). Ele é composto de dois módulos: VMC – in vivo e VMC – dose calculation. O 

primeiro foi desenhado para a obtenção de fatores de calibração para sistemas de 

monitoração in vivo. O módulo Dose Calculation é particularmente útil para estimativas 

rápidas de dose absorvida em casos de acidentes radioativos. O VMC é capaz de simular 

fótons de energias entre 10 keV e 3 MeV. (IRD, 2017). A energia dos elétrons secundários 

é depositada localmente. 

 

Dosimetria de Radiofármacos 

Usualmente a avaliação de doses de radiofármacos para diagnóstico faz uso de 

dados provenientes de fantomas computacionais (executados em programas como 

MCNP, EGS ou GEANT) e de dados quantitativos de biodistribuição do radiofármaco, 

obtidos em testes clínicos ou pré-clínicos. 

A fórmula básica para o cálculo da dose absorvida em uma “região-alvo” 

resultante dos decaimentos radioativos de um radionuclídeo uniformemente distribuído 

em uma “região-fonte” é apresentada na equação 1 a seguir: 
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DA = [k ÃF ∑ yi · Ei · ϕi(A←F)] · mA
-1                         (1) 

                                          i 

 

onde, DA é a dose na “região-alvo” resultante dos decaimentos radioativos de um 

radionuclídeo uniformemente distribuído em uma “região-fonte”; k é uma constante que 

inclui vários fatores necessários para que se obtenha a dose absorvida na unidade 

desejada; ÃF é a integral da atividade na região fonte em função do tempo, ou seja, 

representa o número total de transições radioativas que ocorrem em uma região-fonte; yi 

é o rendimento ou número radiações com energia Ei emitidas por transição nuclear; Ei é 

a energia da i-ésima radiação emitida por transição nuclear; ϕi (A←F) é a fração da energia 

emitida em uma região-fonte (F) que é absorvida na região-alvo (A); e mA é a  massa da 

região-alvo. A dose total em uma região-alvo é o somatório das contribuições de todas as 

regiões fonte. Deve-se ressaltar que uma região pode ser alvo e fonte simultaneamente. 

A fração específica absorvida (SAF) de uma radiação de determinada energia é o 

quociente entre a fração da energia da radiação emitida em uma região-fonte que é 

absorvida na região-alvo e a massa da região-alvo como pode ser visto na equação 2:  

 

SAF = (ϕi(A←F)) · mA
-1              (2) 

 

onde, ϕi (A←F) é a fração da energia da i-ésima radiação emitida em uma região-fonte (F) 

que é absorvida na região-alvo (A); e mA é a  massa da região-alvo. Os dados de SAF 

também podem ser utilizados na Equação 1. Vários trabalhos têm apresentado valores de 

fração específica absorvida baseados em diferentes fantomas computacionais (Zankl et 

al., 2012; Hadid et al., 2010; Cristy & Eckerman, 1987a; Cristy & Eckerman, 1987b). 

Usualmente, estudos de biodistribuição em animais (pré-clínicos) e em humanos 

(clínicos) permitem a determinação das regiões-fonte do radiofármaco em questão assim 

como a estimativa dos valores de ÃF para cada região. A quantificação de dados 

tomográficos (PET ou SPECT) é particularmente útil na avaliação de captações 

heterogêneas em órgãos-fonte (Stabin & Brill, 2008). Em 1987, a ICRP publicou dados e 

modelos biocinéticos de referência para diversos radiofármacos (ICRP, 1987). Desde 
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então, ela vem atualizando essa publicação por meio de adendos. Um novo compêndio 

contendo informações mais recentes foi disponibilizado pelo ICRP em 2015 (ICRP, 

2015). Esses dados de referência são úteis para cálculos dosimétricos de radiofármacos 

de uso consagrado. Novos radiofármacos demandam a obtenção de dados de 

biodistribuição por meio de estudos em animais e em humanos. 

Tabelas contendo os valores de (yi.Ei) para os radionuclídeos usados 

correntemente em medicina nuclear são facilmente obtidas em sítios da internet como o 

do Medical Internal Radiation Dose (MIRD) (NNDC, 2016). A publicação ICRP 107 

(ICRP, 2008b) forneceu dados atualizados de decaimento nuclear para 1252 

radionuclídeos. O software que acompanha a publicação, DECDATA®, apresenta dados 

de meia-vida, cadeias de decaimento e tabelas completas de rendimentos (yi) e energias 

de radiações emitidas (Ei) para as transformações nucleares de todos os radionuclídeos 

apresentados (ICRP, 2008b). 

Os valores de ϕi (A←F) são obtidos por meio de simulações computacionais 

utilizando modelos anatômicos antropomórficos. Os fantomas estilizados foram 

considerados como referência na obtenção dos valores de fração da energia emitida em 

uma região-fonte [F], absorvida na região-alvo [A] (Stabin & Brill, 2008) até a publicação 

do ICRP 110 (ICRP, 2009).  

Atualmente, os fantomas de referência adultos masculino e feminino, indicados 

pela ICRP e ICRU para definição de orientações em proteção radiológica, são modelos 

de voxel (ICRP, 2009). A publicação ICRP 110 fornece as composições químicas e 

densidades para todos os tecidos que compõe os modelos e as massas dos órgãos de cada 

fantoma. Além disso, fornece os modelos de voxel segmentados em arquivo binário “.dat” 

(ICRP, 2009). Os arquivos segmentados devem ser adaptados para a formatação 

requerida pelo código de Monte Carlo de preferência do pesquisador. 

Os cálculos das doses equivalentes nos órgãos/tecidos e da dose efetiva são 

realizados utilizando os fatores de peso para o tipo de radiação (wr) e para o tipo de tecido 

(wt), de acordo com a metodologia descrita na publicação ICRP 103 (ICRP, 2007). 

Atualmente, a dosimetria de radiofármacos baseia-se em emissões homogêneas 

nos órgãos-fonte. Além disso, os valores de dose obtidos representam a dose média em 

determinado órgão. Modelos de voxels, por outro lado, permitem a distribuição 
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heterogênea de captação em órgãos-fonte. Também permitem a visualização da 

distribuição espacial das doses em órgãos de interesse e identificação da dose máxima. 

No entanto, essas características raramente são exploradas na dosimetria de 

radiofármacos. 

 

Dosimetria em casos de contaminação interna (CI) 

Nas práticas radiológicas autorizadas, a contaminação interna pode ocorrer em 

situações planejadas ou em acidentes. Nesse último caso, dependendo da gravidade, pode-

se configurar uma situação de emergência. A Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN) estabelece limites de dose efetiva e dose equivalente que devem ser respeitados 

em exposições originárias de práticas autorizadas no Brasil (CNEN, 2014). Tais limites 

se aplicam à soma das doses efetivas, causadas por exposições externas, às doses efetivas 

comprometidas causadas por incorporações ocorridas no mesmo ano (CNEN, 2014). No 

caso das doses equivalentes nos órgãos e tecidos, o mesmo procedimento deve ser adotado 

(CNEN, 2011a). Dessa forma, percebe-se que a dosimetria em casos de contaminação 

interna resultante de práticas autorizadas deve ser realizada sempre que houver suspeita 

de incorporação ou, ao menos, quando não se tem conhecimento da magnitude dos valores 

da dose efetiva comprometida ou de doses equivalentes comprometidas esperados. 

Emergências radiológicas envolvendo contaminação interna também podem 

resultar de atividades maliciosas ou outros eventos inesperados. Nesses casos, a detecção 

dos radionuclídeos envolvidos, a quantificação da atividade incorporada e a dosimetria 

interna fornecem dados essenciais para a tomada de decisões médicas e administrativas e 

para o acompanhamento da eficácia dessas medidas (Li et al., 2016). 

A incorporação de radionuclídeos no interior do corpo pode ocorrer basicamente 

de quatro formas: ingestão, inalação, difusão através da pele e por ferimentos. 

As doses absorvidas comprometidas nos tecidos/órgãos, doses equivalentes 

comprometidas e dose efetiva comprometida podem ser estimadas caso o número total de 

transformações nos órgãos de interesse, denominada atividade acumulada (Ã), seja 

conhecido (Xu & Eckerman, 2009). Uma vez estimadas as atividades acumuladas, a 

quantidade de energia depositada nos órgãos pode ser calculada. Coeficientes de 

conversão de atividade incorporada para dose efetiva comprometida ou atividade 



ESTADO DA ARTE 

 

21 

acumulada para dose absorvida comprometida e dose equivalente comprometida podem 

ser obtidos em tabelas de referência (ICRP, 2012; CNEN, 2011b; IAEA, 2004) ou podem 

ser diretamente calculados utilizando códigos de Monte Carlo acoplados a modelos 

computacionais antropomórficos.  

A determinação da atividade incorporada no corpo do indivíduo contaminado 

(também denominada simplesmente como incorporação - intake) e da atividade 

acumulada nos órgãos são geralmente as tarefas mais desafiadoras da dosimetria interna. 

A concentração dos radionuclídeos no corpo varia com o tempo devido a processos físicos 

(meia-vida física) e fisiológicos (meia-vida biológica). Além disso, a concentração nos 

órgãos também pode variar com o tempo. Ela pode aumentar ou diminuir devido a 

processos de captação (uptake) ou de eliminação ativos e passivos. Métodos diretos ou 

indiretos podem ser utilizados para quantificar a atividade presente no corpo (IAEA, 

2004; ICRP, 1997).  

Os métodos diretos também são denominados monitorações in vivo, ou contagens 

in vivo (IAEA, 1999). Tais métodos propiciam a medida direta da atividade presente no 

corpo inteiro ou em determinados órgãos ou regiões do corpo no momento da medição 

(t). A medição em ferimentos também pode ser realizada (ICRP, 1997). Dessa forma, os 

métodos diretos podem ser divididos em três tipos: contagem de corpo inteiro (Whole 

body Counter - WBC); contagem de órgãos específicos (Specific Organ Counter - SOC); 

e contagem de ferimentos (Wound Counter - WC). A Tabela 3 apresenta as principais 

características e situações de contaminação interna indicadas para cada um desses tipos 

de contadores in vivo. 

A maioria dos sistemas desenhados para medições in vivo emprega detectores de 

fótons, posicionados de forma a captar de maneira mais eficiente a radiação emitida pelo 

corpo ou por determinado órgão. Blindagens devem ser utilizadas para diminuir o ruído 

provocado pelas radiações de fundo (background) (IAEA, 1999). Atualmente, uma 

grande variedade de detectores para radiações ionizantes tem sido disponibilizada no 

mercado. A Tabela 4 apresenta os detectores mais utilizados em medições in vivo e um 

sumário de suas características. 
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Tabela 3 – Características e aplicabilidade dos principais tipos medição direta (IAEA, 

1996; IAEA, 1999; Xu & Eckerman, 2009). 

 

Tipo de Contador Características e aplicabilidade 

Contador de Corpo 

Inteiro (WBC) 

 Método indicado quando a distribuição dos radionuclídeos no corpo é 

relativamente homogênea; 

 O radionuclídeo deve emitir gamas ou raios X com energia (100 keV 

a 3 MeV) e intensidade suficientes para detecção; 

 Requer blindagens para diminuição do ruído (BG); 

 Podem ser implementados em configurações estáticas ou de 

escaneamento; 

 Sensível ao tamanho (altura e peso) das pessoas monitoradas, ou seja, 

calibração para essa variável é desejável. 

Contador de Órgãos 

Específicos (SOC) 

 Método indicado para situações em que os radionuclídeos se 

acumulam um determinado órgão ou região; 

 Órgãos comumente monitorados: pulmão – inalação de 

radionuclídeos insolúveis, tireoide – Isótopos de Iodo, e ossos – 

radionuclídeos que se acumulam nos ossos; 

 Em alguns casos (Urânio, Plutônio, Chumbo e Rádio) devem ser 

capazes de detectar fótons de baixas energias (10 a 400 keV); 

 A geometria de contagem envolve o posicionamento do detector o 

mais próximo possível do órgão –alvo; 

 Blindagem de detector é desejável para evitar contribuições do resto 

do corpo. 

Contador de 

Ferimentos (WC) 

 Método indicado em casos que o leito do ferimento contém 

radionuclídeos insolúveis; 

 O detector deve ser colocado o mais próximo possível do local do 

ferimento, sem tocá-lo para evitar contaminação do detector; 

 Os detectores devem ser blindados, pequenos (1 a 2 cm de diâmetro 2 

mm espessura); 

 Indicado para tomada de decisão da conduta médica para a lesão 

(descontaminação, retirada cirúrgica, etc.) 

 

Em geral, pode-se afirmar que os procedimentos de contagem in vivo são rápidos, 

convenientes e mais acurados para estimar a atividade presente no corpo no momento da 

monitoração (IAEA, 1999). Contudo, só podem ser aplicados em casos de contaminação 

de radionuclídeos que emitam radiações que atravessem o corpo e interajam com o 

detector: raios Gama, raios X e Pósitrons, principalmente. No caso dos Pósitrons, os 

fótons de 511 keV oriundos da aniquilação é que são detectados. Em determinados casos, 
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os procedimentos de contagem in vivo podem ser utilizados para monitorar partículas beta 

de alta energia (pela medição dos fótons emitidos por sua desaceleração - bremsstrahlung) 

e decaimentos alfa que apresentem emissões concomitantes de raios X característicos 

suficientemente energéticos (ICRP, 1997). 

 

Tabela 4 – Lista de detectores utilizados em medições in vivo e algumas de suas 

vantagens e desvantagens. 

 

Detector Vantagens Desvantagens 

NaI(Tl) 
Grandes cristais com alta eficiência 

de detecção; relativamente baratos. 

Detecta apenas fótons acima de 100 

keV; Baixa resolução em energia.  

CsI(Tl)/NaI(Tl)/CsI(Tl) 

“phoswich” 

Esse tipo de detector em sanduíche 

permite a detecção de fótons de 

baixa energia como os emitidos 

pelo Plutônio (13-20 keV); Baixo 

nível de ruído (BG). 

Não são adequados para detecção 

de fótons de alta energia. 

Cintiladores Orgânicos 
Podem ser produzidos em grandes 

dimensões;  
Resolução em energia muito baixa 

HPGe 
Alta resolução em energia; Boa 

eficiência de detecção. 
Necessitam de ultra refrigeração; 

LEGe 

Permite a detecção de fótons acima 

de 3 keV; Alta resolução energética 

em baixas energias; Baixo nível de 

ruído (BG). 

Baixa eficiência na detecção de 

fótons de alta energia; Necessitam 

de ultra refrigeração 

CdTe 

Produzidos em dimensões reduzidas 

- ideais para monitorar 

contaminações em ferimentos; boa 

resolução para fótons de baixas 

energias 

Baixa eficiência de detecção devido 

às dimensões reduzidas; Não é 

indicado para espectrometria e 

quantificação dos radionuclídeos 

 

Os sistemas de monitoração in vivo normalmente apresentam medidas relativas 

das radiações como por exemplo: contagens por segundo (CPS). Assim, deve-se calibrar 

o sistema para que seja possível converter tais medidas relativas em atividade em 

Becquerel. Modelos físicos antropométricos contendo radionuclídeos em quantidades 

conhecidas têm sido muito utilizados para esse fim.  
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Os contadores de corpo inteiro, por exemplo, podem ser calibrados com modelos 

físicos que representam o corpo humano, como o fantoma BOMAB (ANSI, 1999). Nesse 

caso, os volumes que compõem o modelo são preenchidos com um radionuclídeo de 

interesse em concentração conhecida. Fatores de conversão podem ser gerados 

correlacionando o número de contagens por unidade de tempo obtido no WBC e a 

atividade total no BOMAB. Os detectores utilizados nos contadores de corpo inteiro 

normalmente apresentam diferentes eficiências de contagem para diferentes energias de 

radiação incidente. Como pode ser visto na Tabela 3, os contadores de corpo inteiro 

também são sensíveis à geometria de medição, ou seja, ao tamanho (peso/altura) da 

pessoa monitorada. Assim, todos os procedimentos para calibração em energia deveriam, 

em tese, ser repetidos para fantomas BOMAB de diferentes alturas e pesos. Na prática, 

poucas instalações de dosimetria interna realizam todos esses procedimentos devido ao 

dispêndio excessivo de tempo e recursos financeiros, além dos riscos radiológicos 

(notadamente de contaminação de superfícies). 

Códigos de Monte Carlo para o transporte de partículas têm sido utilizados com 

sucesso na calibração de sistemas de contagem in vivo (Fonseca et al., 2014; Broggio et 

al., 2011). Entretanto, a utilização de metodologias computacionais requer validações e 

comparações com medidas experimentais. Uma vez validada uma modelagem 

computacional, a calibração em eficiência vs energia e a influência do tamanho do 

indivíduo monitorado no fator de calibração podem ser realizadas de forma rápida, 

econômica e sem riscos radiológicos. Além dessas, outros tipos de calibração podem ser 

realizados computacionalmente envolvendo: i) mudanças na distribuição e localização 

das fontes; ii) alteração temporal da captação nos órgãos devido ao metabolismo; iii) 

utilização de diferentes fantomas computacionais, incluindo os fantomas de referência do 

ICRP; e iv) alterações no percentual de gordura no corpo dos fantomas. Otimizações de 

geometria de contagem e de blindagem dos sistemas de contagem in vivo também podem 

ser realizadas com facilidade. 

Contaminações internas com emissores alfa e mesmo beta podem resultar em 

severos danos à saúde. Assim, é muito importante estimar as atividades incorporadas de 

radionuclídeos alfa e beta emissores. A maioria dos decaimentos alfa e beta é 

acompanhada por emissões de fótons. Contudo, algumas vezes a razão fótons/partículas 

é pequena e/ou os fótons emitidos (geralmente raios X característicos) são de baixa 

energia (ICRP, 1997). Consequentemente, as medições in vivo não apresentam 
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sensibilidade suficiente para monitoração.  

Nesses casos, devem ser utilizados métodos indiretos para estimar incorporações 

em casos de contaminação interna. Os métodos indiretos baseiam-se na medição da 

atividade presente em urina, fezes, sangue, respiração, fragmentos de tecido, ou mesmo 

no ar presente no local, utilizando amostradores de ar estáticos ou pessoais (ICRP, 1997; 

IAEA, 2004). Essa atividade é posteriormente correlacionada com a atividade 

incorporada por meio de modelos biocinéticos, tabelas e softwares. 

As medições da atividade podem ser realizadas em amostra in natura. Contudo, 

técnicas como incineração úmida e separação química são comumente aplicadas para 

concentrar os radionuclídeos procurados e melhorar o limite de quantificação dos 

métodos indiretos. As medições são normalmente realizadas com espectrômetros ou 

contadores alfa, cintiladores líquidos e contadores proporcionais a gás. Atualmente, a 

espectrometria de massas também tem sido utilizada com bons resultados (IAEA, 2000).  

A atividade no corpo no momento da medida, obtida por métodos diretos ou 

indiretos, é uma fração da atividade total incorporada. Isso ocorre devido ao decaimento 

e aos processos de eliminação biológica do radionuclídeo. A ICRP fornece frações de 

retenção para diversos radionuclídeos, de acordo com o tempo decorrido entre a 

incorporação e a medição,. A atividade incorporada (I) é obtida de acordo com a equação 

3 a seguir: 

 

I = M · m(t)
-1                              (3) 

 

onde, I é a atividade incorporada em Bq, M é a atividade medida em Bq – por métodos 

indiretos ou diretos, e m(t) é a fração de retenção para o tempo decorrido entre a 

incorporação e a medição. 

Quando é possível estimar a quantidade de radionuclídeo inalada ou ingerida e se 

conhece as características físico-químicas dos radionuclídeos, fatores de transferência (ft) 

podem ser utilizados para determinar a atividade incorporada (CNEN, 2011; ICRP, 2012; 

IAEA, 2004) 
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Calculada a atividade incorporada, a dose efetiva comprometida pode ser obtida 

de diferentes formas. Uma das possibilidades é utilizar os coeficientes de dose fornecidos 

pela ICRP (ICRP, 2012) ou pela própria CNEN (CNEN, 2011). Nesse caso, a dose efetiva 

comprometida devido a contaminação interna resultante da inalação de radionuclídeos 

(Eina) é dada pela fórmula a seguir:  

 

Eina =  e(g)j,ina · Ij,ina                                     (4) 

                                       j 

onde, e(g) j,ina é o coeficiente de dose para inalação de radionuclídeo ‘j’ pelo grupo etário 

‘g’; e Ij,ina é a atividade do radionuclídeo ‘j’ incorporada por inalação. 

A dose efetiva comprometida devido a contaminação interna resultante da 

ingestão de radionuclídeos (Eing) é dada pela fórmula a seguir:  

 

Eing =  e(g)j,ing · Ij,ing                                     (5) 

                                        j 

onde, e(g) j,ing é o coeficiente de dose para ingestão de radionuclídeo ‘j’ pelo grupo etário 

‘g’; e Ij,ing é a atividade do radionuclídeo ‘j’ incorporada por ingestão. 

Modelos biocinéticos fornecidos em publicações da ICRP podem ser utilizados 

para determinar a atividade acumulada nos órgãos a partir da atividade incorporada 

(ICRP, 1979; ICRP, 1994; ICRP, 1996; ICRP, 1987; ICRP, 1998; ICRP, 2008a; ICRP, 

2015). Os cálculos das doses absorvidas e doses equivalentes comprometidas por órgão e 

dose efetiva comprometida podem então ser realizados da mesma forma descrita no item 

“3.1.4 Dosimetria de Radiofármacos”, utilizando valores de SAF tabelados, dados de 

decaimento por transição nuclear da publicação ICRP 107 (ICRP, 2008b) e fatores de 

ponderação por tipo de radiação wr e por tecido wt da publicação ICRP 103 (ICRP, 2007).  

A Figura 2 apresenta um fluxograma que demonstra as etapas e alternativas 

existentes para o cálculo da dose efetiva comprometida e outras grandezas dosimétricas 

em casos envolvendo contaminação interna.  
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Figura 2 – Dosimetria Interna. Fluxograma demonstrando as principais etapas e 

alternativas existentes para o cálculo das grandezas dosimétricas. As caixas destacadas 

em laranja identificam dados tabelados de referência fornecidos pela ICRP e IAEA. 
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Softwares para dosimetria interna têm sido desenvolvidos para automatizar e 

facilitar os cálculos citados anteriormente. De acordo com suas capacidades, podem ser 

divididos em três grupos: Softwares para fornecimento de frações de retenção e 

coeficientes de dose; softwares para cálculo da atividade incorporada e de doses; e 

softwares para calibração computacional de sistemas in vivo. No primeiro grupo, 

incluem-se os softwares Rad_toolbox, IAEA SRS 37 CD, ICRP Data Base Dose 

Coeficientes V 3.0 e Health Physics retention fraction CD. Dentre os softwares para 

cálculo de dose e atividade incorporada destacamos: Olinda/EXM, LUDEP, 

MONDAL/MONDES, IMBA e AIDE. A calibração computacional dos sistemas in vivo 

pode ser feita com os softwares MRIPP e VMC – in vivo. 

Códigos de Monte Carlo, como o MCNPx, podem ser usados para o cálculo das 

doses absorvidas e equivalentes por órgão e dose efetiva. Nesse caso, a distribuição das 

emissões do radionuclídeo nos órgãos ou tecidos é determinada de acordo com a atividade 

acumulada nos mesmos. Diversos fantomas computacionais podem ser utilizados nos 

cálculos, incluindo do fantomas voxelizados adultos de referência da ICRP (ICRP, 2009). 

Os valores de dose equivalente comprometida obtidos nas simulações podem ser 

utilizados para calcular a dose efetiva comprometida, utilizando os fatores de ponderação 

por tecido/órgão (wt) fornecidos na publicação 103 da ICRP (ICRP, 2007). Além disso, 

os códigos MC podem ser utilizados para calibração computacional de sistemas in vivo 

apresentando bons resultados.  

 

Dosimetria em radioterapia (RT) de mama 

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima para o Brasil, 57.960 novos casos 

de câncer de mama em 2016 (INCA, 2015). A mortalidade ainda é considerada elevada 

em nosso país: 14 óbitos a cada 100.000 mulheres em 2013 (INCA, 2015). Considerando 

que o Brasil tem em 2016 uma população estimada de 105 milhões de mulheres (IBGE, 

2016a), o número estimado de óbitos por câncer de mama nesse ano seria de 14.700 

mulheres. No mundo, em 2013, foram estimados 1,7 milhões de novos casos e 500 mil 

óbitos devidos a esse tipo de neoplasia (INCA, 2015). 

Quatro modalidades terapêuticas podem ser utilizadas no tratamento do câncer de 

mama. Normalmente é realizada a remoção cirúrgica do tumor. Radioterapia, 
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quimioterapia e terapia hormonal podem ser empregadas associadas à cirurgia. 

Dependendo da classificação TNM (Tumor primário – LinfoNodo – Metástase) 

do câncer de mama a cirurgia indicada para a remoção do tumor pode ser conservadora 

ou radical. A matriz de tomada de decisão acerca da escolha do tipo de cirurgia é complexa 

(NCI, 2016). Contudo, é correto dizer que os procedimentos conservadores, envolvendo 

a retirada parcial do tecido mamário, são mais indicados para tumores menores, com 

melhores prognósticos e para mulheres mais jovens. Os casos mais severos normalmente 

requerem a retirada de todo o tecido da mama (mastectomia), além dos músculos peitorais 

e dos linfonodos axilares (Barros et al., 2001). A radioterapia adjuvante pós-cirurgia é 

realizada com o objetivo de controlar localmente os focos residuais do câncer, caso 

existam.  

Diversos campos de irradiação, também denominados portais, podem ser 

estabelecidos na radioterapia de mama (Perez & Brady, 2003). O tratamento de todo o 

volume da mama comprometida (Whole Breast Radiotherapy - WBRT) pode ser 

acompanhado da irradiação de campos regionais para tratamento das cadeias de 

linfonodos que drenam a região da mama. Irradiações parciais também podem ser 

prescritas. (NCI, 2016). 

Na irradiação total da mama, dois campos tangenciais opostos são definidos 

conforme as Figuras 3A e 3B. A margem superior do campo é posicionada na cabeça da 

clavícula. A margem medial situa-se 1 cm além da linha média do corpo. O limite lateral 

posterior é definido 2 cm além de qualquer tecido mamário palpável. O limite inferior 

desse campo é definido 2 a 3 cm abaixo da dobra inframamária (Perez & Brady, 2003). 

Esses limites são alterados caso irradiações de campos regionais de linfonodos sejam 

prescritas em adição à WBRT. Nos casos em que campos irradiação para os linfonodos 

supraclaviculares e da mamária interna são necessários, as margens do portal WBRT 

acomodam-se conforme demonstrado na Figura 3D. Um acréscimo (boost) na dose 

absorvida no quadrante onde se situava o leito do tumor também pode ser utilizado na 

tentativa de aumentar o controle local da doença. A Figura 3C demonstra um esquema em 

que são definidos o campo do boost e o campo de irradiação total da mama. 
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Figura 3 – Campos de Irradiação utilizados em RT de mama. (A) e (B) - Feixes 

tangenciais opostos utilizados na irradiação total da mama (WB). Em destaque observa-

se a dobra inframamária – IMF. (C) – Portal WB e campo definido para o boost – BT – 

no quadrante onde se situava o tumor. (D) – Portal WB com os limites alterados para 

acomodação dos campos de irradiação da mamária interna – IM – e supraclavicular – 

SC. Adaptado de Perez & Brady, (2003).  

 

A radioterapia de mama é geralmente indicada para os casos de cirurgia 

conservativa e para pacientes de alto-risco pós-mastectomia (NCI, 2016). Os riscos de 

recorrência local são relativamente altos (>20%) quando a cirurgia conservativa da mama 

não é acompanhada de radioterapia (NCI, 2016). Há evidências que a irradiação total da 

mama (WBRT) aplicada pós-cirurgia conservativa reduz significativamente o risco de 

recorrência local (de 35% para 19%) e de morte por câncer (de 25% para 21%) (Darby et 

al., 2011). 

O esquema convencional de radioterapia de mama (WBRT) envolve a irradiação 

de toda a mama com uma dose total de 45 a 50 Gy. Essa dose é aplicada em frações diárias 

(A) (B) 

(C) (D) 
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de 1,8 a 2,0 Gy durante cinco a seis semanas (Marta et al., 2011). Uma forma resumida 

de representar esse esquema é (50Gy/25#), significando uma dose total de 50 Gy, aplicada 

em 25 frações de 2 Gy. Um reforço de dose (boost) de 10 a 16 Gy no quadrante da mama 

acometido pelo tumor também pode ser realizado a fim de evitar a recidiva no leito 

tumoral. Estudos têm demonstrado um pequeno ganho no controle da recidiva local por 

meio da utilização dessa técnica (Marta et al., 2011; NCI, 2016). 

Estudos têm demonstrado que hipofracionamento, por exemplo (40Gy/15#), têm 

apresentado resultados semelhantes ao esquema convencional quando aplicados em casos 

iniciais de câncer de mama (Haviland et al., 2013; Whelan et al., 2010). A eficácia do 

hipofracionamento para estágios mais avançados, com maior comprometimento de 

linfonodos ainda não está confirmada (NCI, 2016). Normalmente são aplicadas treze a 

quinze frações de 2,7 Gy a 3,2 Gy, totalizando 39,0 a 41,6 Gy, durante cinco semanas nos 

esquemas de hipofracionamento ou durante três semanas para o hipofracionamento 

acelerado. 

A radioterapia também deve ser utilizada pós-mastectomia quando se considera 

que há alto risco de recorrência loco-regional. As características que definem o alto risco 

são: i) quatro ou mais linfonodos axilares positivos; ii) extensão lifonodal extracapsular 

claramente evidente; iii) tumor primário volumoso (> 5 cm); e iv) margem de ressecção 

próxima ao tumor ou positiva (NCI, 2016). Nesses casos, existem evidências que a 

radioterapia proporciona a diminuição da recorrência local (Ragaz et al., 1997; EBCTCG, 

2000). Ainda não está clara a eficácia da radioterapia para pacientes mastectomizadas que 

não apresentavam nenhum dos fatores de risco anteriormente descritos, ou que 

apresentam apenas tumores volumosos, sem comprometimento de linfonodos (NCI, 

2016). Nas pacientes mastectomizadas com alto rico de recorrência, a radioterapia deve 

ser realizada na parede do tórax. A irradiação dos linfonodos regionais também é indicada 

nestes casos (NCI, 2016). 

A radioterapia regional para linfonodos das cadeias infra ou supraclavicular, 

mamária interna, ou axilares é recomendada quando quatro ou mais linfonodos são 

positivos para a doença ou quando se observa lesão atravessando a cápsula de um 

linfonodo (extensão lifonodal extracapsular). Não está claro ainda se a terapia regional 

traz benefícios para pacientes mastectomizadas, com três ou menos linfonodos 

comprometidos, ou para pacientes em estágios iniciais da doença que realizaram cirurgia 
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conservadora seguida de WBRT (NCI, 2016). 

O planejamento da radioterapia de mama normalmente é realizado pelo físico 

médico por meio de softwares específicos denominados Sistemas de Planejamento em 

Terapia (TPS). Os primeiros TPS surgiram na década de 1970. Os cálculos passaram a 

ser realizados por algoritmos computadorizados utilizando imagens 2D (Thariat et al., 

2012).  A introdução dessa técnica possibilitou a melhora na acurácia do planejamento e 

na distribuição de doses (Thariat et al., 2012). Observa-se que no período pré-TPS, os 

cálculos e o desenho das isodoses do planejamento eram realizados manualmente pelo 

físico médico.  

Na década de 1980, a implementação clínica de tomógrafos computadorizados e 

o aumento da capacidade dos computadores pessoais levou a novas melhorias nos TPS. 

Ocorreu a gradativa substituição dos planejamentos 2D por 3D. Os algoritmos de cálculo 

de dose passaram a basear-se em imagens TC possibilitando correções pela 

heterogeneidade dos tecidos. Colimadores multifolhas controlados por computador foram 

introduzidos. Tais avanços possibilitaram melhor cobertura de dose e homogeneidade no 

alvo e a diminuição da ocorrência de doses elevadas nos Órgãos em Risco – OAR do 

inglês Organ At Risk (Thariat et al., 2012). 

Atualmente, TPS que consideram alterações temporais nas posições e tamanhos 

do paciente, tumor e OAR têm sido desenvolvidos (Thariat et al., 2012). A fim de reduzir 

a variabilidade nos planejamentos de RT e diminuir a carga de trabalho dos físicos 

médicos, softwares de planejamento automático estão em estudo (Gintz et al., 2016). O 

profissional estabelece a dose no alvo e os limites de dose nos OAR e o software 

determina as orientações, intensidades e número de feixes que atendam da melhor forma 

aos limites impostos. 

Os algoritmos de cálculo de dose utilizados nos TPS também têm evoluído ao 

longo dos anos e melhorado consideravelmente sua acurácia (Ojala et al., 2013). O grande 

desafio de tais algoritmos é balancear exatidão e tempo de cálculo. Atualmente, os 

métodos de Monte Carlo (MC) são considerados os algoritmos mais acurados para cálculo 

de dose (Chen et al., 2014). Contudo, o tempo computacional é considerado proibitivo 

para aplicação integral em TPS. De fato, os algoritmos utilizados em TPS adotam 

diferentes estratégias de simplificação para que os cálculos possam ser realizados mais 
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rapidamente. Contudo, a exatidão dos cálculos é prejudicada em maior ou menor grau em 

relação aos resultados obtidos com códigos totalmente MC (Chen et al., 2014). 

A radioterapia apresentou enorme evolução desde sua origem (Thariat et al., 

2012). Corretamente empregada, pode trazer benefícios para o paciente em termos de 

controle da recorrência local, aumento da sobrevida livre de doença ou diminuição da 

taxa de mortalidade. Contudo, a irradiação de tecidos e órgãos pode causar problemas a 

longo prazo, especialmente, considerando os altos valores das doses absorvidas 

preconizados nos procedimentos de radioterapia. A quantificação da severidade dos 

efeitos tóxicos tardios provocados pela radiação é difícil. Todavia é possível distinguir 

dentre esses efeitos, aqueles que ameaçam a vida do paciente (efeitos severos) e aqueles 

que produzem limitações ao indivíduo, sem risco de morte (efeitos moderados). Os 

principais efeitos tardios da RT de mama que produzem limitações ao paciente, sem 

ameaçar sua vida, estão listados na Tabela 5. Os percentuais de ocorrência desses efeitos 

baseados no estudo de Petersen & Würschmidt (2011) também foram apresentados.  

Os efeitos severos mais importantes originários da RT de mama são: a pneumonia 

induzida por radiação, eventos cardíacos e cânceres radioinduzidos. Lingos e 

colaboradores (1991) demonstraram em um estudo com 1624 pacientes tratadas com 

cirurgia conservadora e radioterapia adjuvante, que a taxa de pneumonia radioinduzida 

foi de 1%. Entretanto, a utilização concomitante de radioterapia regional para linfonodos 

ou quimioterapia pode aumentar essa taxa para 3,0% e 8,8% respectivamente. 

 

Tabela 5 – Efeitos tóxicos tardios moderados causados pela RT de mama e percentual 

de ocorrência nos pacientes irradiados (Petersen & Würschmidt, 2011). 

 

Efeito Tardio % dos pacientes 

Dor Crônica ~20% 

Fibrose Branda ~33% 

Fibrose Moderada ou Severa < 5% 

Plexopatia Braquial a < 2% 

Linfoedema b 15 a 25% 

Falta de mobilidade no ombro e braço b 10 a 70% 

Resultado cosmético razoável ou ruim b 15 a 20% 
a - Dor, fraqueza, diminuição da sensibilidade; 

b - Efeitos para os quais a radiação contribui mas pode não ser a única causa. 
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Os efeitos da radiação no coração podem ocorrer quando um grande volume 

cardíaco (> 12%) é irradiado com doses absorvidas elevadas (> 25 Gy) durante o 

tratamento da mama esquerda (Gyenes et al., 1997). Em geral, ocorrem eventos 

isquêmicos que estão associados ao aumento da morbidade e mortalidade (Petersen & 

Würschmidt, 2011). Entretanto, a partir da década de 1980, sensíveis melhoras nas 

técnicas de radioterapia levaram à redução da dose no coração e do volume cardíaco 

irradiado. De fato, a partir de 1980 o risco de morte associado a eventos isquêmicos 

cardíacos em pacientes irradiadas passou a ser similar ao de pacientes não-irradiadas 

(NCI, 2011).  

É bem conhecida a capacidade das radiações ionizantes de provocar mutações e 

induzir cânceres (NRC, 2006). De fato, um dos efeitos tardios da radioterapia de mama é 

a indução de um segundo câncer nos anos que se seguem o tratamento. A Tabela 6 

apresenta o Risco Relativo (RR) de desenvolvimento de cânceres devido a RT de mama. 

O risco relativo é calculado como a razão entre o número de casos de câncer observados 

em pacientes submetidos a radioterapia de mama e o número de casos em pacientes que 

não foram submetidos a RT. 

 

Tabela 6 – Risco Relativo (RR) de indução de câncer induzidos por RT de mama e 

respectiva probabilidade de significância (p) para H0: RR = 1. 

 

Tipo de Câncer 
RR (p)  

(Grantzau & Overgaard, 2015) 

RR (p)  

 (EBCTCG, 2005) 

Todos 1,22 (0,005) 1,20 (< 0,001) 

Pulmão 1,23 (0,005) 1,61 (< 0,001) 

Esôfago 1,17 (0,259) 2,06 (0,025) 

Sarcoma 2,41 (0,001) 2,34 (0,015) 

Mama (contralateral) - 1,18 (0,001) 

Leucemia - 1,71 (0,020) 

 

Estudos têm demonstrado que os cânceres que apresentam um aumento na 

incidência devido a RT de mama são: câncer de pulmão, de esôfago, sarcoma de tecidos 

moles e câncer de mama (contralateral). (Grantzau & Overgaard, 2015; EBCTCG, 2005). 

O trabalho do Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG) 
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(EBCTCG, 2005) ainda inclui o aumento no risco de leucemia. Outro estudo recente de 

Grantzau & Overgaard (2016) detectou um aumento consistente no número de casos de 

câncer de tireoide devido à RT de mama (Grantzau & Overgaard, 2016).  

A radioterapia adjuvante é uma parte essencial no tratamento do câncer de mama. 

Os benefícios gerados pelo controle local proporcionado por essa técnica e a consequente 

diminuição da mortalidade superam os riscos oriundos dos efeitos tóxicos tardios 

(Grantzau & Overgaard, 2015). Apesar disso, tais efeitos não devem ser desprezados. A 

RT de mama deve ser aplicada clinicamente de forma criteriosa nos pacientes que podem 

ser comprovadamente favorecidos pela sua utilização. Além disso, fica claro que os 

procedimentos radioterápicos que visam melhorar a uniformidade ou a cobertura da dose 

no alvo (tumor) devem também considerar o aumento indesejado das doses nos tecidos 

não-alvo. 

 

RISCO DE CÂNCER RADIOINDUZIDO  

Metodologias que possibilitem a quantificação do número de novos casos (ou a 

mortalidade) por câncer devido a exposições a Radiações Ionizantes (RI) tem grande 

importância no estudo da razão risco/benefício associada a sua utilização. Tais análises 

são aplicadas fundamentalmente na avaliação de um dos princípios gerais de proteção 

radiológica: a justificação (ICRP, 2007). 

Diversas metodologias foram desenvolvidas para estimar os riscos de indução de 

câncer devido a exposições a radiações ionizantes (NRC, 2006; ICRP, 2007; EPA, 2011; 

UNSCEAR, 2012). Nessas estimativas, geralmente são levados em consideração fatores 

biológicos (eficácia biológica relativa, dependência da dose e da taxa de dose, 

instabilidade genômica e respostas adaptativas), dados epidemiológicos de exposições 

médicas e ocupacionais e, principalmente, dados epidemiológicos dos sobreviventes das 

bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki (Grupo LSS – Life Span Study). 

A metodologia apresentada pela NRC em Biological Effects of Ionizing Radiation 

(BEIR VII) (NRC, 2006) tem sido bastante utilizada em trabalhos envolvendo a 

estimativa dos riscos de incidência e mortalidade por câncer devido a exposições a RI 

(Donovan et al., 2012; Kim et al., 2013; Hess et al., 2015, Santos et al., 2016). Essa 
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metodologia possibilita estimar o risco de indução de câncer para alguns órgãos 

específicos, além da estimativa no número total de casos cânceres sólidos e de leucemia 

(NRC, 2006). Outra importante característica do BEIR VII é a possibilidade de 

transportar o sistema de cálculo para outras populações.  

Todas as populações humanas apresentam um risco basal de incidência e 

mortalidade por câncer. A exposição de uma população às radiações ionizantes produz 

um aumento nessa taxa basal. Tal aumento pode ser quantificado em termos absolutos ou 

relativos. O excesso de risco absoluto (Excess of Absolut Risk – EAR) é a taxa de 

incidência de (ou de mortalidade por) câncer na população exposta menos a taxa de 

incidência de ou de mortalidade por câncer na população não-exposta, avaliado conforme 

segue: 

 

EARi = i_exposta – i_não-exposta     ou     EARm = m_exposta – m_não-exposta        (6), 

 

onde, EARi é o excesso de risco absoluto para incidência de câncer; EARm é o é o excesso 

de risco absoluto para mortalidade por câncer; i_exposta é a taxa de incidência de câncer 

na população exposta a radiações ionizantes; i_não-exposta é a taxa de incidência de câncer 

na população não-exposta; m_exposta é a taxa de mortalidade por câncer na população 

exposta a radiações ionizantes; e, m_não-exposta é a taxa de mortalidade por câncer na 

população não-exposta. 

 O excesso de risco relativo (Excess of Relative Risk – ERR) é razão entre 

a taxa de incidência de (ou de mortalidade por) câncer na população exposta e a taxa de 

incidência de (ou de mortalidade por) câncer na população não-exposta menos 1.0, 

conforme segue: 

 

ERRi = [i_exposta · (i_não-exposta)
-1] - 1   ou   ERRm = [m_exposta · (m_não-exposta)

-1] - 1   (7), 
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onde, ERRi é o excesso de risco relativo para incidência de câncer; ERRm é o é o excesso 

de risco relativo para mortalidade por câncer; i_exposta é a taxa de incidência de câncer na 

população exposta a radiações ionizantes; i_não-exposta é a taxa de incidência de câncer na 

população não-exposta; m_exposta é a taxa de mortalidade por câncer na população exposta 

a radiações ionizantes; e, m_não-exposta é a taxa de mortalidade por câncer na população 

não-exposta. 

Os modelos do BEIR VII para cálculo de ERR e EAR levam em consideração 

principalmente os dados de incidência e mortalidade por câncer oriundos do grupo de 

sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki (NRC, 2006). A Figura 4 

apresenta o ERR para cânceres sólidos nessa população de acordo com a dose efetiva 

recebida. 

 

 

 

Figura 4 – Excesso de Risco Relativo de incidência de cânceres sólidos (média para os 

dois sexos) versus dose efetiva para o grupo de sobreviventes das bombas atômicas. As 

barras verticais correspondem ao intervalo de confiança de 95%. O perfil de ERR em 

função da dose efetiva para leucemia foi incluído no detalhe para demonstração do 

maior grau de curvatura observado para esse tipo de câncer. Adaptado de NRC (2006). 
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O ajuste linear para dose-resposta foi adotado para todos os tipos de câncer sólidos, 

exceto para leucemia. O modelo linear sem limiar de dose se ajusta bem aos dados de 

tumores sólidos radioinduzidos como pode ser observado na Figura 4. O modelo linear-

quadrático (também sem limiar de dose) se ajusta melhor aos casos de leucemia induzidos 

pelas radiações ionizantes (NRC, 2006). 

O BEIR VII apresenta modelos para a estimativa do número total de casos 

(incidência ou mortalidade) de cânceres sólidos radioinduzidos em função de: dose 

absorvida, sexo, idade de exposição e idade alcançada pelo indivíduo exposto. Contudo, 

na maioria das exposições médicas, os órgãos não são irradiados uniformemente. Dessa 

forma, é importante estimar o risco de indução de câncer de órgãos específicos em função 

das diferentes doses absorvidas em tais órgãos. O risco de incidência ou mortalidade para 

todos os cânceres sólidos é obtido pelo somatório da incidência ou mortalidade dos 

cânceres órgão-específicos. Da mesma forma, a soma dos casos de leucemia com os casos 

de cânceres sólidos resulta no número total de casos de cânceres radioinduzidos. 

 

Modelos de cálculos e EAR e ERR para órgãos específicos 

Os modelos do BEIR VII para cálculo de EAR e ERR para cânceres de órgãos 

específicos são baseados em dados de incidência de câncer. Apenas o modelo de leucemia 

é baseado em dados de mortalidade. Contudo, dentre os membros do Grupo LSS, a 

leucemia era quase sempre rapidamente fatal (NRC, 2006). Assim sendo, os dados de 

incidência praticamente coincidiam com os de mortalidade na época. Estimativas de 

mortalidade para cânceres de órgãos específicos podem ser obtidas utilizando dados de 

incidência e/ou mortalidade por câncer da população não-exposta (NRC, 2006).  

 

Modelos para cálculos de EAR e ERR para câncer de mama 

O cálculo do excesso de risco absoluto EAR(D, , a) em função da dose absorvida 

no órgão (D), da idade em que ocorreu a exposição () e a idade alcançada (a), segundo 

a metodologia do BEIR VII, é realizado de acordo com a equação 7: 
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EAR(D, , a) = Dmama · f · e[·(-25)] · (a/50)(8) 

 

onde, Dmama é a dose absorvida na mama; f  é o valor estimado de EAR (104 

mulheres·ano·Sv)-1, considerando a exposição aos 25 anos e a idade alcançada de 50 anos; 

e é o número neperiano (2,718...);  é o parâmetro que considera a influência da idade na 

qual a exposição ocorreu;  é a idade em que ocorreu a exposição (anos); a é a idade 

alcançada (anos); e  é o parâmetro que considera a influência da idade alcançada no 

cálculo de EAR para uma pessoa exposta. Deve-se destacar que assume valores 

diferentes de acordo com a idade alcançada, conforme pode-se observar na Tabela 7. 

 O BEIR VII estabelece que o uso EAR é preferível para estimativas de risco para 

incidência ou mortalidade por câncer de mama durante todo o período de vida (NRC, 

2006). Contudo, também apresenta a fórmula para o cálculo de ERR(D, a) em função da 

dose absorvida (D) e da idade alcançada (a) para câncer de mama: 

 

ERR(D,a) = Dmama·f · (a/60)(9) 

 

onde, Dmama é a dose absorvida na mama; f é o valor estimado de ERR/Sv, considerando 

qualquer idade de exposição e idade alcançada igual a 60 anos; a é a idade alcançada 

(anos); e,  é o parâmetro que considera a influência da idade alcançada no cálculo de 

ERR para uma pessoa exposta. Os valores de f e  para o cálculo de ERR para câncer 

de mama encontram-se na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Valores dos parâmetros definidos pelo BEIR VII para o cálculo de EAR e 

ERR para câncer de mama radioinduzido.  

Fator EAR ERR 

f 9,9 (104 mulheres·ano·Sv)-1 0,51 Sv-1 

 -0,05 (104 mulheres·ano·Sv)-1 0 Sv-1 

 3,5 se a < 50 ou 1,0 se a  50 -2,0 
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Modelo para cálculo ERR para câncer de tireoide 

O BEIR VII fornece apenas o modelo de cálculo do excesso de risco relativo para 

a estimativa de incidência por cânceres de tireoide radioinduzidos (NRC, 2006). A 

equação para o cálculo de ERR(D, ) em função da dose absorvida (D) e da idade em que 

ocorreu a exposição () é descrita a seguir: 

 

ERR(D, ) = Dtir ·s · e[·(-30)]  (10) 

 

onde, Dtir é a dose absorvida na tireoide;s é o valor estimado de ERR/Sv em função do 

sexo (f – feminino e m – masculino), considerando a idade da exposição ou maior que 

30 anos e qualquer idade alcançada; e é o número neperiano (2,718...);  é o parâmetro 

que considera a influência da idade na qual a exposição ocorreu, no cálculo de ERR;  é 

a idade em que ocorreu a exposição (anos). Os valores de f, m e  para o cálculo de 

ERR para câncer de tireoide encontram-se na Tabela 8.  

 

Tabela 8 – Valores dos parâmetros definidos pelo BEIR VII para o cálculo de EAR e 

ERR para câncer de mama radioinduzido.  

 

Fator ERR 

f 1,05 Sv-1 

m 0,53 Sv-1 

 -0,083 (10 anos)-1 
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Modelos para cálculos de EAR e ERR para leucemia 

Os modelos para estimativa do risco de leucemia radioinduzida, diferentemente dos 

modelos para outros tipos de câncer, expressam ERR e EAR como uma função linear-

quadrática da dose (NRC, 2006). Os modelos para leucemia consideram ainda as 

dependências de sexo, idade da exposição e tempo decorrido desde a exposição para 

cálculo do risco (NRC, 2006). A equação para o cálculo de ERR(D, , t) em função da dose 

absorvida (D), da idade em que ocorreu a exposição () e do tempo decorrido desde a 

exposição (t) é descrita a seguir: 

 

EAR(D, , t) ou ERR(D, , t) = (DMOV + ·DMOV
2)·s·e[ (·) + (·ln(t/25)) + (·*·ln(t/25) ]      (11) 

 

onde, DMOV é a dose absorvida na medula óssea vermelha;é o parâmetro que indica o 

grau de curvatura da função que não depende da idade de exposição, do tempo decorrido 

desde a exposição ou do sexo do indivíduo; s é o valor estimado de ERR/Sv ou EAR  

(104 pessoas·ano·Sv)-1 em função do sexo (f – feminino e m – masculino), considerando 

a idade da exposição igual ou maior que 30 anos e tempo desde a exposição de 25 anos; 

e é o número neperiano (2,718...);  é o parâmetro que considera a influência da idade na 

qual a exposição ocorreu, no cálculo de ERR;  é a idade em que ocorreu a exposição 

(anos); t é o tempo decorrido, em anos, desde a exposição; e, * é igual a: 

 

(-30)·10-1 se < 30 anos  (12) 

ou 

igual a zero se   30 anos  (13) 
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Os parâmetros e consideram a dependência do tempo decorrido desde a exposição na 

incidência e mortalidade por leucemia. Os valores de f, m,  , e para os cálculos 

de ERR e EAR de leucemia radioinduzida encontram-se na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Valores dos parâmetros definidos pelo BEIR VII para os cálculos de EAR e 

ERR para leucemia induzida por exposições às radiações ionizantes.  

 

Fator EAR ERR 

m 1,62 (104 homens·ano·Sv)-1 1,1 Sv-1 

f 0,93 (104 mulheres·ano·Sv)-1 1,2 Sv-1 

 0,29 (10 anos)-1 -0,40 (10 anos)-1 

 0,88 Sv-1 0,87 Sv-1 

 0,0 -0,48 

 0,56 0,42 

 

Modelos para cálculos de EAR e ERR para demais cânceres sólidos 

Modelos específicos para os órgãos radiossensíveis ainda não mencionados 

também são fornecidos no BEIR VII (NRC, 2006). A fórmula geral para os cálculos de 

ERR e EAR é apresentada a seguir:  

 

ERR(D, , a) ou EAR(D, , a) = DOrg · s · e(.) · (a/60)   (14) 

 

onde, DOrg é a dose absorvida no órgão específico;s é o valor estimado de ERR/Sv ou 

EAR (104 Pessoas·ano·Sv)-1 em função do sexo (f – feminino e m – masculino), 

considerando a idade da exposição igual ou maior que 30 anos e tempo desde a exposição 

de 25 anos; e é o número neperiano (2,718...);  é o parâmetro que considera a influência 
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da idade na qual a exposição ocorreu, no cálculo de ERR;  é a idade  em que ocorreu a 

exposição (anos) e * é avaliado conforme Eqs. 12 e 13; a é a idade alcançada (anos); e 

 é o parâmetro que considera a influência da idade alcançada no cálculo de ERR ou EAR 

para uma pessoa exposta. Os valores de m, f, e  para o cálculo de ERR e EAR 

específicos para cada órgão encontram-se na Tabela 10. O BEIR VII estabelece ainda que 

a dose no Colón deve ser adotada como DOrg para a categoria denominada “outros 

cânceres sólidos” (NRC, 2006)   

 

Tabela 10 – Valores dos parâmetros definidos pelo BEIR VII para os cálculos de EAR e 

ERR para cânceres órgão-específicos induzidos por exposições às radiações ionizantes.  

 

Tipo de 

Câncer 

EAR ERR 

m f  



m f  

(104 

H·a·Sv)-1 

(104 

M·a·Sv)-1

(10 

anos)-1 Sv-1 Sv-1 
(10 

anos)-1 

Estômago 4,9 4,9 -0,41 2,8 0,21 0,48 -0,30 -1,4 

Cólon 3,2 1,6 -0,41 2,8 0,63 0,43 -0,30 -1,4 

Fígado 2,2 1,0 -0,41 4,1 0,32 0,32 -0,30 -1,4 

Pulmão 2,3 3,4 -0,41 5,2 0,32 1,40 -0,30 -1,4 

Próstata 0,11 - -0,41 2,8 0,12 - -0,30 -1,4 

Útero - 1,2 -0,41 2,8 - 0,055 -0,30 -1,4 

Ovário - 0,70 -0,41 2,8 - 0,38 -0,30 -1,4 

Bexiga 1,2 0,75 -0,41 6,0 0,50 1,65 -0,30 -1,4 

OCS* 6,2 4,8 -0,41 2,8 0,27 0,45 -0,30 -2,8 

* Outros Cânceres Sólidos; H·a·Sv = Homem·ano·Sv; M·a·Sv = Mulher·ano·Sv; (10 anos)-1 = por década. 

 

Fator de eficácia de acordo com a Dose e a Taxa de Dose - DDREF 

As exposições médicas ou ocupacionais muitas vezes ocorrem com baixas doses (< 

0,1 Gy) e/ou com baixas taxas de dose. Os modelos para estimativa de risco apresentados 

no BEIR VII foram desenvolvidos para baixas doses de radiações de baixo LET (NRC, 

2006). Contudo, tais modelos baseiam-se principalmente em dados de incidência e 

mortalidade por câncer dos sobreviventes das duas bombas atômicas – Grupo LSS. Nesse 

grupo, cerca de 40% dos indivíduos foram expostos a doses superiores a 0,1 Gy. Além 
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disso, as taxas de dose às quais essas pessoas foram expostas são consideradas elevadas 

(NRC, 2006). 

Dados epidemiológicos do Grupo LSS e dados experimentais indicam que para 

baixas doses e baixas taxas de dose o risco de incidência e mortalidade por câncer tende 

a ser menor que o estimado pelos modelos lineares sem limiar (linear no threshold – 

LNT). Dessa forma, recomenda-se que o resultado do cálculo de risco proveniente de 

modelos LNT seja dividido por um fator de eficácia de acordo com a dose e a taxa de 

dose (Dose and Dose Rate Effectiveness Factor – DDREF). Segundo o BEIR VII, o valor 

desse fator para baixas doses e baixas taxas de dose é de 1,5 (NRC, 2006). O BEIR VII 

também denomina esse termo como Fator de Redução pela Dose e Taxa de dose. Os 

modelos para leucemia expressam o risco como uma função linear-quadrática da dose e, 

assim sendo, a redução por DDREF não é recomendada. 

 

Transporte da estimativa de Risco para populações não-japonesas 

Os modelos do BEIR VII para o cálculo de risco baseiam-se fundamentalmente em 

dados do Grupo LSS. O transporte da estimativa de risco para populações não-japonesas 

pode ser baseado em EAR e/ou em ERR.  

O excesso de risco absoluto e o excesso de risco relativo levam em consideração o 

risco basal (taxas de mortalidade ou de incidência de câncer na população não-exposta) 

da população japonesa (NRC, 2006). Contudo, populações de diferentes países podem 

apresentar riscos basais distintos para determinados cânceres de órgãos específicos. Nesse 

caso, o cálculo de risco baseado em EAR pode levar a resultados substancialmente 

díspares das estimativas baseadas em ERR (NRC, 2006). 

A Figura 5 apresenta um caso hipotético de transporte de risco de incidência de um 

determinado tipo de câncer da população japonesa para a população de um outro país. No 

exemplo em questão, supôs-se que a taxa de incidência basal de determinado câncer na 

população Japonesa seria 1000 [casos·(105 P·a)-1]. Observou-se que a população 

Japonesa, quando exposta a 1,0 Sv apresenta uma taxa de incidência de 1500 [casos·(105 

P·a)-1] desse mesmo tipo de câncer. Nessa situação, o valor de EAR seria de 500 

[casos·(105 P·a·Sv)-1]. O valor de ERR seria 0,5 Sv-1. A taxa de incidência basal do 
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mesmo tipo de câncer na população de outro país foi definido como 3000 [casos·(105 

P·a)-1]. O número estimado de cânceres radioinduzidos na população do outro país varia 

conforme a modelagem adotada. A utilização de EAR resulta em 500 [casos·(105 P·a)-1]. 

Por outro lado, se ERR é levado em consideração, o número de casos de câncer 

radioinduzidos por uma dose equivalente de 1,0 Sv seria de 1500 [casos·(105 P·a)-1]. 

 

 

 

Figura 5 - Exemplo hipotético do transporte da estimativa de risco da população 

japonesa (Pop Jap) para a população de um outro país (Pop OP) com diferente taxa de 

incidência basal de um determinado tipo de câncer. O número de casos de câncer 

radioinduzido foi calculado para a população de outro país utilizando EAR e ERR. 

 

Não há um consenso entre os grupos que estudam risco de câncer radioinduzido 

sobre qual abordagem é mais adequada: ERR ou EAR. Segundo o BEIR VII a utilização 

de ERR encontra maior suporte dentre os dados reunidos até o momento. Entretanto a 

utilização de EAR não é desconsiderada (NRC, 2006). De fato, para a maioria dos 

cânceres de órgãos específicos, o BEIR VII recomenda uma ponderação em escala 

logarítmica entre as estimativas baseadas em ERR e EAR. O peso de 0,7 é atribuído para 

as estimativas baseadas no risco relativo e o peso de 0,3 é aplicado a estimativas baseadas 

no risco absoluto. As exceções são: i) câncer de pulmão, para o qual os pesos são 

invertidos; ii) câncer de tireoide, cujas estimativas baseiam-se unicamente em ERR; e iii) 

câncer de mama, cujas estimativas baseiam-se somente em EAR (NRC, 2006).  
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Cálculo de LAR 

O BEIR VII adota o Life Attributable Risk (LAR) para quantificar os riscos 

oriundos de exposições as radiações ionizantes durante todo o período de vida de um 

indivíduo (NRC, 2006). A unidade do LAR é [casos.(105 Pessoas.Sv)-1] ou [mortes.(105 

Pessoas.Sv)-1]. O risco atribuível por toda a vida para incidência de câncer é calculado 

como segue: 

 

LAR𝑖(𝐷,𝜀)
𝑐 =    [∑ 𝐸𝑅𝑅(𝐷,𝜀,𝑎) · 𝜆𝑖 (𝑎)

𝑐 · (
𝑆(𝑎)

𝑆(𝜀)

) 

100

𝑎

]

0,7

·      [∑ 𝐸𝐴𝑅(𝐷,𝜀,𝑎) · (
𝑆(𝑎)

𝑆(𝜀)

) 

100

𝑎

]

0,3

· 𝐷𝐷𝑅𝐸𝐹−1         (15) 

 

onde, LAR𝑖(𝐷,𝜀)
𝑐  é o risco de incidência “i” de determinado tipo de câncer “c” atribuível 

por toda a vida para um indivíduo exposto a uma dose D na idade ; ERR(D, , a) e EAR(D, 

, a) são o excesso de risco relativo e absoluto respectivamente e suas fórmulas de cálculo 

para cada tipo de câncer já foram descritas anteriormente; a é a idade alcançada, no 

cálculo de LAR, a varia de (+L) até 100 anos;  é a idade em que ocorreu a exposição; 

L é o período de latência, que é igual a 5 anos para os cânceres sólidos e dois anos para 

leucemia; 𝜆𝑖(𝑎)
𝑐  é taxa de incidência basal do tipo de câncer em estudo “c” na população 

avaliada em função da idade a; (S(a)/S()) é a probabilidade que uma pessoa da população 

em questão tem de sobreviver até a idade a condicionada à probabilidade de que essa 

pessoa tenha sobrevivido à idade em que foi exposta ; DDREF é o fator de eficácia para 

baixas doses e baixas taxas de dose, segundo o BEIR VII o valor desse fator é de 1,5. 

 Os valores de taxa incidência de câncer por faixa etária (𝜆𝑖(𝑎)
𝑐 ) devem ser obtidos 

de estudos epidemiológicos para a população em estudo. Da mesma forma, os valores de 

(S(a)/S()) são obtidos em tabelas de mortalidade completas (período de 0 a 100 anos) para 

a população em questão. 

 Deve-se lembrar que para o câncer de mama o risco de baseia-se apenas no EAR. 

Já no cálculo de LAR para tireoide, apenas o ERR é considerado. No caso do câncer de 

pulmão os pesos da ponderação logarítmica entre os valores obtidos para o excesso de 

risco relativo e o excesso de risco absoluto são invertidos: 0,3 para ERR e 0,7 par EAR.  
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A estimativa do LAR para leucemia também apresenta peculiaridades. Não há a 

redução da estimativa por DDREF, visto que o modelo é linear-quadrático. O período de 

latência é de apenas dois anos. Além disso, assume-se que o valor do EAR ou do ERR no 

período de 2 a 5 anos após a exposição deve ser igual ao valor do EAR ou do ERR obtido 

para a idade alcançada de 5 anos após a exposição. Isto é, EAR(D, , a) = EAR(D, , +5) para 

a = +2 até a = +5 e ERR(D, , a) = ERR(D, , +5) para a = +2 até a = +5. 

O risco atribuível por toda a vida para mortalidade por um determinado tipo de 

câncer é calculado como segue: 

 

LAR𝑚(𝐷,𝜀)
𝑐 =    [∑ 𝐸𝑅𝑅(𝐷,𝜀,𝑎) · 𝜆𝑚 (𝑎)

𝑐 · (
𝑆(𝑎)

𝑆(𝜀)

) 

100

𝑎

]

0,7

· [∑ 𝐸𝐴𝑅(𝐷,𝜀,𝑎) ·
𝜆𝑚(𝑎)

𝑐

𝜆𝑖(𝑎)
𝑐 · (

𝑆(𝑎)

𝑆(𝜀)

) 

100

𝑎

]

0,3

· 𝐷𝐷𝑅𝐸𝐹−1    (1) 

 

onde, LAR𝑚(𝐷,𝜀)
𝑐  é o risco de mortalidade “m” por um determinado tipo de câncer “c”, 

considerando toda a vida, para um indivíduo exposto a uma dose D, na idade ; ERR(D, , 

a) e EAR(D, , a) são o excesso de risco relativo e absoluto respectivamente e suas fórmulas 

de cálculo para cada tipo de câncer já foram descritas anteriormente; a é a idade 

alcançada, no cálculo de LAR, a varia de (+L) até 100 anos;  é a idade em que ocorreu 

a exposição; L é o período de latência, que é igual a 5 anos para os cânceres sólidos e dois 

anos para leucemia; 𝜆𝑚(𝑎)
𝑐  é a taxa de mortalidade basal do tipo de câncer (c) em estudo 

para a população avaliada em função da idade a; 𝜆𝑖(𝑎)
𝑐  é taxa de incidência basal do tipo 

de câncer (c) em estudo na população avaliada em função da idade a; (S(a)/S()) é a 

probabilidade que uma pessoa da população em questão tem de sobreviver até a idade a 

condicionada à probabilidade de que essa pessoa tenha sobrevivido à idade em que foi 

exposta ; DDREF é o fator de eficácia para baixas doses e baixas taxas de dose, segundo 

o BEIR VII o valor desse fator é de 1,5. 

Os valores de taxa de mortalidade por câncer por faixa etária (𝜆𝑚(𝑎)
𝑐 ) também são 

obtidos de estudos epidemiológicos para a população em estudo. 
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CAPITULO 4  – AVALIAÇÃO DE RISCO ATRIBUÍVEL AO LONGO DA 

VIDA DE INCIDÊNCIA DE CÂNCER RADIOINDUZIDO PARA A 

POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

Bruno Melo Mendes1,2 e Tarcísio Passos Ribeiro de Campos2 

1 Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN/CNEN) 

Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627. CEP 31270-901, Belo Horizonte - MG, Brasil; 

 2 Departamento de Engenharia Nuclear – DEN. Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627. CEP 31270-901. Belo Horizonte - MG, Brasil 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Segundo a Comissão Internacional de Proteção Radiológica – ICRP, a Justificação 

é um dos princípios gerais de proteção radiológica (ICRP, 2007). Esse princípio 

estabelece que nenhuma prática radiológica deve ser executada a menos que produza 

suficiente benefício para o indivíduo exposto e/ou para a sociedade, de modo a compensar 

o detrimento que possa ser causado (CNEN, 2014). Nesse sentido, metodologias que 

possibilitem a quantificação do número de novos casos ou mortalidade por câncer 

induzidos por exposições a radiações ionizantes (RI) tem grande relevância na avaliação 

de risco/benefício da utilização de RI.  

A metodologia apresentada pela National Research Council of the National 

Academies, intitulado Biological Effects of Ionizing Radiation - BEIR VII, possibilita 

estimar o risco de indução de câncer para alguns órgãos específicos, além da estimativa 

do número total de casos de cânceres sólidos e de leucemia (NRC, 2006). Tais estimativas 

baseiam-se principalmente nos dados epidemiológicos dos sobreviventes das bombas 

atômicas de Hiroshima e Nagasaki (Grupo LSS – Life Span Study).  

A aplicação de riscos estimados a partir do estudo do Grupo LSS para outras 

populações requer a utilização de modelos para transporte de risco. A modelagem baseada 

no excesso de risco relativo (ERR) considera que os riscos resultantes de exposições às 

RI são proporcionais ao risco basal de incidência ou mortalidade por câncer. Esse tipo de 

modelo também é denominado como multiplicativo. Por outro lado, os modelos aditivos, 
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baseados no excesso de risco absoluto (EAR) assumem que o risco basal não exerce 

influência nos riscos de indução ou mortalidade por câncer, resultantes de exposições às 

RI (NRC, 2006). 

Nesse estudo o risco atribuível por toda a vida (Lifetime Attributable Risk - LAR) 

de incidência de cânceres radioinduzidos foi calculado para a população brasileira 

utilizando os modelos de transporte descritos no BEIR VII (NCR, 2006) e dados de 

estudos populacionais fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, e pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA.  A metodologia de cálculo foi validada 

e as adaptações necessárias para a adaptação dos dados populacionais foram descritas. 

  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Validação do método de avaliação de LAR a partir da incidência de câncer 

para a população dos EUA 

Um programa em C++, denominado Gera_LAR, foi criado para automatizar os 

cálculos de LAR de incidência de cânceres radioinduzidos, para órgão-específicos, para 

diferentes populações. A metodologia do BEIR VII para o cálculo de LAR foi adotada 

(NRC, 2006). O BEIR VII fornece uma tabela contendo valores de LAR para diferentes 

cânceres órgãos-específicos em função do sexo do indivíduo e da idade de exposição. 

Esses valores, reproduzidos na Tabela 1, foram utilizados como referência para a 

validação dos cálculos realizados pelo programa. A expressão adotada para avaliação de 

LAR, recomendada pelo NRC (NRC, 2006), segue:  

 

LAR𝑖(𝐷,𝜀)
𝑐 =  [∑ ERR(𝐷,𝜀,𝑎) · 𝜆𝑖 (𝑎)

𝑐 · (
𝑆(𝑎)

𝑆(𝜀)

) 

100

𝑎

]

0,7

·   [∑ EAR(𝐷,𝜀,𝑎) · (
𝑆(𝑎)

𝑆(𝜀)

) 

100

𝑎

]

0,3

· DDREF−1            (1) 

 

onde, LAR𝑖(𝐷,𝜀)
𝑐  é o risco de incidência “i” de determinado tipo de câncer “c” atribuível 

por toda a vida para um indivíduo exposto a uma dose absorvida D na idade ; ERR(D, , 

a) e EAR(D, , a) são os excessos de riscos relativo e absoluto, respectivamente, onde suas 

formulações matemáticas para cada tipo de câncer estão descritas no BEIR VII (NRC, 

2006); a é a idade alcançada a ser considerada no cálculo de LAR, onde a varia de (+ 
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L) até 100 anos;  é a idade em que ocorreu a exposição; L é o período de latência, que é 

igual a 5 anos para os cânceres sólidos e dois anos para leucemia; 𝜆𝑖(𝑎)
𝑐  é taxa de 

incidência basal do tipo de câncer em estudo “c” na população avaliada, em função da 

idade a; (S(a)/S()) é a probabilidade que uma pessoa da população em questão tem de 

sobreviver até a idade a condicionada à probabilidade de que essa pessoa tenha 

sobrevivido à idade em que foi exposta ; DDREF é o fator de eficácia para baixas doses 

e baixas taxas de dose, sendo que segundo o BEIR VII o valor desse fator é de 1,5. 

Alterações na forma de cálculo ocorrem para cânceres de mama, tireoide, pulmão 

e leucemia. Na avaliação de LAR para o câncer de mama, o excesso de risco baseia-se 

apenas no EAR. Já no cálculo de LAR para tireoide, apenas o ERR é considerado. No 

caso do câncer de pulmão, os pesos da ponderação logarítmica entre o excesso de risco 

relativo e o excesso de risco absoluto são invertidos: 0,3 para ERR e 0,7 para EAR. Na 

estimativa do LAR para leucemia não há a redução por DDREF, visto que o modelo é 

linear-quadrático. O período de latência é de apenas dois anos. Assume-se ainda, para 

leucemia, que o valor do EAR ou do ERR no período de 2 a 5 anos após a exposição deve 

ser igual ao valor do EAR ou do ERR obtido para a idade alcançada de 5 anos após a 

exposição. Isto é, EAR(D, , a) = EAR(D, , +5) para (a = +2) até (a = +5) e  

ERR(D, , a) = ERR(D, , +5) para (a = +2) até (a = +5). 

O programa Gera_LAR utiliza os seguintes dados de entrada, dispostos em 

arquivos separados: i) valores de (S(a)/S()) para as populações masculinas e femininas; ii) 

Valores de 𝜆𝑖(𝑎)
𝑐  para as populações masculinas e femininas; e iii) um arquivo contendo 

os fatores necessários para os cálculos de EAR e ERR fornecidos pelo BEIR VII (NRC, 

2006). 

Os valores de probabilidade de sobrevivência até a determinada idade a, 

condicionada à probabilidade de sobrevivência até a idade em que foi exposta  (S(a)/S()) 

são obtidos em tabelas de mortalidade para a população dos EUA do National Vital 

Statistics Report – NVSR (Anderson & DeTurk, 2002). Dados mais recentes de 

mortalidade para a população dos EUA foram recentemente publicados (Arias, 2015). 

Contudo, para efeito de comparação com o BEIR VII, foram utilizados os dados de 

Anderson & DeTurk, 2002. 
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Tabela 1 - LAR de incidência de câncer para 100.000 pessoas da população dos EUA 

expostas a uma dose única de 0,1 Gy nos órgãos radiossensíveis (NRC, 

2006). 

 

LAR incidência de câncer ((Casos·(105 Pessoas·0,1 Gy)-1) 

Tipo de Câncer 
Idade da Exposição –  – (anos) 

0 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 

Homens            

Estômago 76 65 55 46 40 28 27 25 20 14 7 

Cólon 336 285 241 204 173 125 122 113 94 65 30 

Fígado 61 50 43 36 30 22 21 19 14 8 3 

Pulmão 314 261 216 180 149 105 104 101 89 65 34 

Próstata 93 80 67 57 48 35 35 33 26 14 5 

Bexiga 209 177 150 127 108 79 79 76 66 47 23 

Outros CSa 1123 672 503 394 312 198 172 140 98 57 23 

Tireoide 115 76 50 33 21 9 3 1 0.3 0.1 0 

Todos sólidos 2326 1667 1325 1076 881 602 564 507 407 270 126 

Leucemia 237 149 120 105 96 84 84 84 82 73 48 

Todos 2563 1816 1445 1182 977 686 648 591 489 343 174 

            

Mulheres            

Estômago 101 85 72 61 52 36 35 32 27 19 11 

Cólon 220 187 158 134 114 82 79 73 62 45 23 

Fígado 28 23 20 16 14 10 10 9 7 5 2 

Pulmão 733 608 504 417 346 242 240 230 201 147 77 

Mama 1171 914 712 553 429 253 141 70 31 12 4 

Útero 50 42 36 30 26 18 16 13 9 5 2 

Ovário 104 87 73 60 50 34 31 25 18 11 5 

Bexiga 212 180 152 129 109 79 78 74 64 47 24 

Outros CSa 1339 719 523 409 323 207 181 148 109 68 30 

Tireoide 634 419 275 178 113 41 14 4 1 0.3 0 

Todos sólidos 4592 3265 2525 1988 1575 1002 824 678 529 358 177 

Leucemia 185 112 86 76 71 63 62 62 57 51 37 

Todos 4777 3377 2611 2064 1646 1065 886 740 586 409 214 

a - Outros Cânceres Sólidos 

 

Os valores de taxa de incidência de câncer por faixa etária (𝜆𝑖(𝑎)
𝑐 ) para a população 

dos EUA, avaliados no período de 1975-2000, foram obtidos em estudos epidemiológicos 

apresentados no programa Surveillance, Epidemiology and End Results – SEER (Ries et 

al., 2003). Assim como para os dados de sobrevivência, já existem dados mais recentes 

de incidência de câncer para a população dos EUA, abrangendo o período de 1975-2014 

(Howlader et al., 2017). Contudo, para efeito de comparação com os valores de referência 

apresentados no BEIR VII (NRC, 2006), foram usados os dados do período de 1975-

2000. 
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Os dados do SEER são apresentados por faixas etárias de cinco em cinco anos até 

os 85 anos de idade. Contém ainda uma faixa etária denominada “85+” que apresenta o 

valor da taxa de incidência de câncer ou de mortalidade para toda a população acima de 

85 anos. A Tabela 2 apresenta os dados do SEER referentes à incidência do câncer de 

mama nas mulheres dos EUA (Ries et al., 2003). Enquanto, o perfil de 𝜆𝑖(𝑎)
𝑚𝑎𝑚𝑎 em função 

da idade é apresentado na Figura 1A.  

 

Tabela 2 - Dados referentes à incidência do câncer de mama nas mulheres dos EUA 

fornecidos pelo SEER (Ries et al., 2003) 

 

Faixa etária Média da faixa 
Taxa de Incidência de 

Câncer de mama 

(Anos) (Anos) (casos·(105 P·a)-1) 

<1 0.5 0 

1-4 2.5 0 

5-9 7 0 

10-14 12 0 

15-19 17 0 

20-24 22 1.4 

25-29 27 7.8 

30-34 32 25.4 

35-39 37 61 

40-44 42 121.1 

45-49 47 198.1 

50-54 52 263.5 

55-59 57 333.1 

60-64 62 380.6 

65-69 67 430.1 

70-74 72 476.1 

75-79 77 499 

80-84 82 477.8 

85+ -a 401.7 

a- Variável de acordo com a metodologia de interpolação 
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Figura 1 - (A) Perfil da taxa de incidência de câncer de mama em função da idade, para 

as mulheres dos EUA. (B) Diferenças no perfil de taxa de incidência de 

câncer de mama na faixa de 85 a 100 anos, em função de quatro distintas 

metodologias de extrapolação. (C) Perfil da taxa de incidência resultante das 

interpolações e extrapolações realizadas para discretização ano-a-ano no 

intervalo de 0 a 100 anos. 

 

O BEIR VII recomenda uma interpolação linear para a obtenção da discretização 

de 1 em 1 ano (NRC, 2006). Entretanto, não detalha como é realizada a extrapolação para 

idades acima de 85 anos, ou seja, na faixa “85+”. Diversas formas de extrapolação foram 

testadas para essa faixa de 85 a 100 anos. A Figura 1B apresenta quatro metodologias de 

extrapolação aplicados aos dados de incidência de câncer de mama. Testes anteriores 

(dados não apresentados) demonstraram que a metodologia #4 produziu resultados de 

LAR com melhor correlação com os valores de referência. A metodologia #4 foi adotada 
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nessa validação. De acordo com essa metodologia, o valor de taxa incidência da faixa 

“85+” é atribuído à idade “I” que divide os indivíduos com idade superior a 85 anos em 

duas populações aproximadamente iguais, ou seja, o número de pessoas de 85 a I anos é 

igual ao número de pessoas de I a 100+ anos. O valor de I foi de 88 anos para a população 

masculina e 89 para a população feminina. A equação da reta que une os pontos referentes 

às idades de 82 anos e I anos é utilizada na extrapolação. A Figura 1C apresenta o 

resultado final das interpolações e extrapolações realizadas para discretização ano-a-ano 

dos valores de incidência de câncer de mama na população feminina dos EUA. 

O programa Gera_LAR foi utilizado para calcular o lifetime attributable risk de 

incidência de cânceres radioinduzidos, para os tipos específicos de câncer abordados no 

BEIR VII. Os arquivos de entrada foram preparados conforme a metodologia descrita 

anteriormente. Os resultados foram apresentados em forma de tabela e comparados com 

os valores de referência apresentados na Tabela 1 para fins de validação. 

2.2.Estimativa do LAR de incidência de câncer para a população brasileira 

O transporte do LAR da população japonesa para a população brasileira requer 

dados de taxa de incidência de câncer na população, por faixa etária e para cada sexo e a 

tabela completa de mortalidade da população brasileira. Esses dados são fornecidos em 

publicações do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2013) e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2016). A mesma metodologia de transporte do LAR da 

população japonesa para a dos EUA foi adotada para o transporte para a população 

brasileira. 

Probabilidade de Sobrevivência na População Brasileira 

As tabelas de mortalidade para a população brasileira fornecem l(x), ou seja, o 

número de pessoas sobreviventes em uma determinada idade X para cada 100.000 

habitantes nascidos vivos (IBGE, 2016). A probabilidade de sobrevivência até a idade a, 

denominada S(a), foi calculada como o número de habitantes vivos em uma determinada 

idade alcançada l(a) dividido por 100.000 habitantes nascidos vivos. O número de 

habitantes vivos na idade em que ocorreu a exposição l(), para cada 100.000 habitantes 

nascidos vivos foi considerado como a probabilidade de sobrevivência até a idade , 

denominada S(). Dessa forma, foi possível obter os arquivos de entrada do programa 



LAR – TRANSPORTE PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

55 

Gera_LAR com o valor de (S(a)/S()) para as populações brasileiras masculinas e 

femininas.  

Uma adaptação foi realizada para adequar os dados de sobrevivência existentes 

para população brasileira à metodologia proposta pelo BEIR VII. Nessa metodologia, o 

cálculo do LAR é realizado considerando o período que se estende desde a idade da 

exposição somada ao período de latência até os 100 anos de idade (NRC, 2006). Contudo, 

as tábuas de mortalidade da população brasileira apresentam dados até os 80 anos de idade 

(IBGE, 2016). Dessa forma, foi necessário realizar uma estimativa da sobrevida por 

idade, discretizada ano a ano, na faixa de 80 a 100 anos. 

O National Vital Statistics Reports também fornece o número de pessoas 

sobreviventes em uma determinada idade X para cada 100.000 habitantes nascidos vivos 

l(x), ano-a-ano, para homens e mulheres dos Estados Unidos da América (EUA), do 

nascimento até os 100 anos (Arias, 2015). A razão l(x)BRA/l(x)EUA foi calculada para a faixa 

de 0 a 80 anos de idade. Uma linha de tendência polinomial foi obtida usando o programa 

Excel®. A razão entre as populações foi extrapolada para faixa de idade de 80 a 100 anos. 

A estimativa do número de habitantes brasileiros (homens ou mulheres) vivos por faixa 

etária para cada 100.000 nascidos vivos, discretizada ano-a-ano, na faixa de 80 a 100 

anos, foi obtida com base na razão entre as populações brasileira e dos EUA conforme 

segue:  

 

𝑙(𝑥)𝐵𝑅𝐴 =   𝑙(𝑥)𝐸𝑈𝐴 ·  𝑅𝑎𝑧ã𝑜(𝑥)𝐵𝑅𝐴/𝐸𝑈𝐴                 (2) 

 

onde, l(x)BRA é do número de habitantes vivos por faixa etária para cada 100.000 nascidos 

vivos na idade x para a população brasileira; l(x)EUA é do número de habitantes vivos por 

faixa etária para cada 100.000 nascidos vivos na idade x para a população dos EUA; e a 

Razão(x)BRA/EUA é a razão entre as duas populações extrapolada segundo as equações das 

linhas de tendência para as idades de 80 a 100 anos. 

Incidência de Câncer na População Brasileira 

O Instituto Nacional do Câncer – INCA, realiza estudos epidemiológicos para 

determinar a taxa de incidência de câncer, por faixa etária, nas populações masculina e 
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feminina de cidades brasileiras (INCA, 2013). As cidades avaliadas são majoritariamente 

capitais estaduais (Figura 2A). Observa-se também que todas as regiões brasileiras 

(Figura 2B) estão representadas no estudo. Contudo, dados consolidados para toda a 

população brasileira, necessários para a estimava de risco de incidência de câncer 

radioinduzido, não estão disponíveis.  

 

 

 

Figura 2 - (A) Cidades avaliadas no estudo de incidência câncer na população brasileira 

(INCA, 2013). (B) Divisão regional brasileira (IBGE, 2017b). 

 

Os dados de taxa de incidência de câncer, por faixa etária, nas populações 

masculina e feminina do Brasil foram obtidos por meio de ponderações das taxas 

específicas disponíveis para as cidades avaliadas no estudo do INCA (INCA, 2013). 

Inicialmente, foram obtidas as taxas de incidência para as regiões brasileiras. As taxas de 

incidência para indivíduos do sexo masculino e feminino de cada cidade de uma região 

foram ponderadas de acordo com sua população (IBGE, 2017) para a composição da taxa 

de incidência ponderada da região. A Tabela 3 apresenta os dados populacionais 

fornecidos pelo IBGE (IBGE, 2017a) e os fatores de ponderação adotados para obtenção 

da incidência de câncer por região brasileira. Na etapa seguinte, as taxas de incidência 

para indivíduos do sexo masculino e feminino foram ponderadas de acordo com o peso 

da população de cada região (Medeiros et al., 2012). A Tabela 4 apresenta os dados 

populacionais de cada região e os fatores de ponderação adotados nesse estudo. 
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Tabela 3 - Dados populacionais fornecidos pelo IBGE (IBGE, 2017a) para as cidades 

avaliadas no estudo do INCA (INCA, 2013) e os fatores de ponderação 

adotados para obtenção da incidência de câncer por região brasileira.  

 

Cidade  
População 

masculina 

Fator de 

Ponderação 
 

População 

Feminina 

Fator de 

Ponderação 

 

Região Sul 

Curitiba 835115 0.56  916792 0.55 

Porto Alegre 653787 0.44  755564 0.45 

Total 1488902 1.00  1672356 1.00 

 

Região Sudeste 

Belo Horizonte 1113513 0.17  1261638 0.18 

São Paulo 5328632 0.83  5924871 0.82 

Total 6442145 1.00  7186509 1.00 

 

Região Centro-Oeste 

Campo Grande 381333 0.30  405464 0.30 

Cuiabá 269204 0.21  281894 0.21 

Goiânia 620857 0.49  681144 0.50 

Total 1271394 1.00  1368502 1.00 

 

Região Nordeste 

Aracajú 265484 0.06  305665 0.07 

Fortaleza 1147918 0.28  1304267 0.28 

João Pessoa 337783 0.08  385732 0.08 

Natal 377947 0.09  424792 0.09 

Recife 709819 0.17  827885 0.18 

Salvador 1248897 0.31  1426759 0.31 

Total 4087848 1.00  4675100 1.00 

 

Região Norte 

Belém 659008 0.40  734391 0.41 

Manaus 879742 0.53  922272 0.52 

Palmas 112848 0.07  115484 0.07 

Total 1651598 1.00  1772147 1.00 

 

Assim como nos trabalhos para a população dos EUA, os dados são apresentados 

por faixas etárias de cinco em cinco anos até os 85 anos de idade. Também existe a faixa 

etária denominada “85+” que apresenta o valor da taxa de incidência de câncer para toda 

a população acima de 85 anos. A mesma metodologia de interpolação utilizada para a 
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população dos EUA foi aplicada aos dados brasileiros. Gráficos com os dados de taxa de 

incidência de câncer, por faixa etária, nas populações masculina e feminina foram obtidos 

para as populações masculinas e femininas brasileiras. A taxa de incidência de câncer da 

população brasileira foi comparada com a dos EUA. 

 

Tabela 4 - Dados populacionais das regiões brasileiras (Medeiros et al., 2012) e os 

fatores de ponderação adotados para obtenção da incidência de câncer nas 

populações masculinas e femininas do Brasil. 

 

Região 
População 

masculina 
Fator de 

Ponderação 
 

População 

Feminina 
Fator de 

Ponderação 

Sul 13436411 0.14  13950480 0.14 

Sudeste 39076647 0.42  41287763 0.42 

Centro-Oeste 6979971 0.07  7078123 0.07 

Nordeste 25909046 0.28  27172904 0.28 

Norte 8004915 0.09  7859539 0.08 

Total 93406990 1.00  97348809 1.00 

 

Cálculo do LAR de incidência de câncer para a População Brasileira 

Dados de entrada com os valores de (S(a)/S()) e de 𝜆𝑖(𝑎)
𝑐  para as populações 

masculinas e femininas brasileiras foram obtidos, conforme metodologia descrita 

anteriormente. O programa Gera_LAR foi executado utilizando tais dados, gerados em 

arquivos distintos. As estimativas do Lifetime Attributable Risk para as populações 

brasileiras masculinas e femininas de diversas faixas etárias foram apresentadas em forma 

de tabela. 

Os desvios médios entre os valores de LAR referentes para a população brasileira 

e os valores apresentados pelo BEIR VII para a população dos EUA, foram obtidos para 

todos os tipos de câncer segundo a expressão a seguir:  

 

Desvio% = ((LARBRA – LAREUA)/LAREUA) · 100.    (3) 
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3. RESULTADOS 

3.1. Validação dos Cálculos de LAR de incidência de câncer para a população dos 

EUA 

O LAR de incidência de câncer foi estimado para a população dos EUA, utilizando 

o programa Gera_LAR. Os resultados dos cálculos encontram-se na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - LAR de incidência de câncer calculado com o programa Gera_LAR para 

100.000 pessoas da população dos EUA expostas a uma dose única de 0,1 

Gy nos órgãos radiossensíveis (NRC, 2006). 

 

LAR incidência de câncer ((Casos·(105 Pessoas·0,1 Gy)-1) 

Tipo de Câncer 
Idade da Exposição –  – (anos) 

0 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 

Homens            

Estômago 75  64 54 46 39 28 27 25 20 14 7 

Cólon 354 302 256 217 184 131 128 119 100 69 34 

Fígado 64 54 46 39 33 24 23 20 16 10 4 

Pulmão 323 270 224 186 154 107 107 103 91 67 36 

Próstata 105 90 76 64 55 39 39 37 29 16 6 

Bexiga 224 191 162 138 117 84 84 81 71 51 25 

Outros CSa 1163 707 541 421 330 206 178 144 101 57 22 

Tireoide 128 85 56 37 24 10 4 1 0.3 0.1 0 

Todos sólidos 2435 1763 1415 1147 936 629 589 530 428 283 134 

Leucemia 252 149 120 107 99 87 86 86 85 74 53 

Todos 2688 1913 1535 1254 1035 716 676 616 513 358 187 

            

Mulheres            

Estômago 97 83 70 60 51 36 34 31 27 19 10 

Cólon 234 200 169 143 121 86 83 78 66 47 24 

Fígado 31 26 22 19 16 11 11 10 9 6 3 

Pulmão 761 635 526 436 362 249 246 236 207 149 76 

Mama 1233 967 754 586 455 269 151 76 35 13 4 

Útero 51 43 37 31 26 17 16 13 9 5 2 

Ovário 106 91 76 63 52 35 32 26 19 11 5 

Bexiga 228 194 164 139 118 84 83 79 68 49 25 

Outros CSa 1273 747 560 433 336 207 179 147 108 64 27 

Tireoide 698 464 305 198 125 46 16 5 1 0 0 

Todos sólidos 4711 3450 2683 2107 1661 1040 850 700 549 364 176 

Leucemia 196 115 88 79 73 66 66 65 62 53 37 

Todos 4907 3565 2771 2186 1735 1106 916 765 611 417 213 

a - Outros Cânceres Sólidos 
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A Tabela 6 apresenta o desvio do valor calculado pelo programa e o valor de 

considerado referência [Desvio % VR= ((LARGera_LAR – LARVR)/LARVR) x 100] 

apresentado na Tabela 1. Os desvios foram menores que 10% para a maioria dos 10 tipos 

de cânceres avaliados em todas as idades de exposição avaliadas. 

 

Tabela 6 - Desvio percentual do valor de LAR de incidência de câncer calculado com o 

programa Gera_LAR e o Valor de Referência apresentado no BEIR VII e 

reproduzido na Tabela 1 (NRC, 2006). 

 

Desvio % VR 

Tipo de Câncer 
Idade da Exposição –  – (anos) 

0 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 

Homens            

Estômago -1.6 -1.7 -1.6 -0.4 -2.8 -1.4 -1.3 -2.0 1.2 -0.8 0.1 

Cólon 5.3 6.1 6.3 6.3 6.4 5.1 4.9 5.4 5.9 5.5 12 

Fígado 4.2 8.6 7.0 8.3 11 9.0 10 6.8 12 23 40 

Pulmão 2.9 3.4 3.6 3.1 3.6 1.8 2.6 2.1 2.2 3.0 4.6 

Próstata 13 12 13 13 14 12 11 11 10 14 22 

Bexiga 7.2 8.2 8.2 8.3 8.3 6.9 6.4 6.6 7.8 9.1 10 

Outros CSa 3.6 5.1 7.5 6.9 5.7 4.0 3.5 2.8 3.2 -0.3 -3.1 

Tireoide 11 12 12 11 14 6.5 21 23 16 -20 - 

Todos sólidos 4.7 5.8 6.8 6.6 6.2 4.5 4.5 4.5 5.1 5.0 6.4 

Leucemia 6.5 0.3 -0.2 1.6 3.0 3.2 2.7 2.9 3.7 1.5 9.6 

Todos 4.9 5.3 6.2 6.1 5.9 4.4 4.3 4.3 4.9 4.2 7.3 

            

Mulheres            

Estômago -3.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.9 -1.1 -2.6 -1.6 0.0 2.5 -6.0 

Cólon 6.3 6.7 7.0 6.8 6.2 4.7 5.6 6.3 6.8 4.6 4.5 

Fígado 8.9 13 10 17 13 14 12 15 26 23 44 

Pulmão 3.8 4.4 4.4 4.6 4.6 2.7 2.7 2.7 3.0 1.2 -1.7 

Mama 5.3 5.9 5.8 6.0 6.1 6.3 6.9 8.4 11 12 0.0 

Útero 1.2 2.8 1.6 3.1 -0.1 -2.8 -1.5 -0.2 0.7 1.6 -1.9 

Ovário 2.4 4.1 3.6 4.4 3.5 2.6 1.7 3.4 4.9 1.3 -7.9 

Bexiga 7.3 7.8 8.2 8.0 8.4 6.5 6.5 6.4 6.8 3.9 5.5 

Outros CSa -4.9 3.9 7.1 5.9 4.2 0.0 -1.3 -1.0 -1.1 -5.9 -11 

Tireoide 10 11 11 11 10 12 11 19 30 -2.9 - 

Todos sólidos 2.6 5.7 6.3 6.0 5.5 3.8 3.2 3.3 3.8 1.8 -0.8 

Leucemia 5.8 2.6 2.7 3.7 3.4 4.6 5.7 4.1 8.0 4.3 0.8 

Todos 2.7 5.6 6.1 5.9 5.4 3.8 3.4 3.4 4.2 2.1 -0.5 

a - Outros Cânceres Sólidos;     * Desvio % VR= ((LARGera_LAR – LARVR)/LARVR) · 100; 
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As maiores diferenças (acima de 10%) foram observadas para o câncer de fígado e 

tireoide, para ambos os sexos. No caso do sexo masculino, o câncer de próstata apresentou 

desvios ligeiramente superiores a 10%. Observou-se também que estas elevadas 

diferenças foram observadas em idades de exposição mais avançadas (de 60 a 80 anos). 

 

3.2.Estimativa do LAR de incidência de câncer para a população brasileira 

Inicialmente, segue a probabilidade de sobrevivência e incidência de câncer na 

população brasileira. Esses dados foram manipulados e tabulados na formatação 

necessário para a realização de estimativa do Lifetime Attributable Risk segundo a 

metodologia do BEIR VII (NRC, 2006). Arquivos de entrada para o programa Gera_LAR 

foram elaborados com base nestas tabelas. Por fim, são apresentados os valores de LAR 

para as populações masculinas e femininas brasileiras de variadas faixas etárias.  

Probabilidade de Sobrevivência na População Brasileira 

As Figuras 3A e 4A apresentam os gráficos com o número de habitantes vivos por 

faixa etária para cada 100.000 nascidos vivos, para homens e mulheres respectivamente.  

A razão entre a sobrevida das populações brasileira e americana, masculinas e 

femininas, podem ser visualizadas nas Figuras 3B e 4B. Linhas de tendência e suas 

respectivas equações foram obtidas para mulheres e homens. As equações referentes às 

linhas de tendência foram utilizadas nas extrapolações das razões entre as populações 

brasileira e dos EUA na faixa de 80 a 100 anos para mulheres e homens. Desta forma, as 

Figuras 3C e 4C apresentam as estimativas realizadas para as populações masculina e 

feminina respectivamente. 
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Figura 3 -  Adaptação dos dados de sobrevivência da população masculina brasileira. 

(A) - Perfis de sobrevivência masculina em função da idade baseadas em 

estudos populacionais Brasileiros (IBGE, 2016) e dos EUA (Arias, 2015). 

(B) - Razão entre as curvas de sobrevida das populações brasileira e dos 

Estados Unidos. (C) - Perfis de sobrevivência referente a condição brasileira 

masculina incluindo o período de 80 a 100 anos extrapolado seguindo o 

comportamento da curva de sobrevida dos EUA e a Razão entre as 

populações. 
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Figura 4 -  Adaptação dos dados de sobrevivência da população feminina brasileira.  

(A) - Perfis de sobrevivência feminina em função da idade baseadas em 

estudos populacionais Brasileiros (IBGE, 2016) e dos EUA (Arias, 2015). 

(B) - Razão entre a curva de sobrevida da população brasileira e da população 

dos EUA. (C) - Perfis de sobrevivência referente a condição brasileira 

feminina extrapolada no período de 80 a 100 anos seguindo o comportamento 

da curva de sobrevida dos EUA e a Razão entre as populações. 
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Incidência de Câncer na População Brasileira comparada com a dos EUA 

Os perfis de taxa de incidência de câncer em função da idade na população 

masculina brasileira foram apresentados nas Figuras 5 e 6. Tomada a população 

masculina dos EUA como referência, observa-se que que a taxa de incidência na 

população masculina brasileira seguiu os seguintes comportamentos: i) inferior para 

cânceres de cólon, pulmão e bexiga; ii) equivalente para cânceres de fígado, próstata, 

tireoide, leucemia e outros cânceres sólidos; e iii) superior para câncer de estômago. 

 

 

Figura 5 -  Comparação entre as taxas de incidência de câncer em função da idade nas 

populações masculinas do Brasil e dos EUA, sendo apresentados os valores 

para câncer de estômago, cólon, fígado, pulmão, próstata e bexiga. 
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Figura 6 -  Comparação entre as taxas de incidência de câncer em função da idade nas 

populações masculinas do Brasil e dos EUA, sendo apresentados os valores 

para outros cânceres sólidos, câncer de tireoide, leucemia e o somatório das 

taxas de incidência de todos os tipos de câncer. 

 

As Figuras 7 e 8 apresentam as taxas de incidência de diferentes tipos de câncer 

na população feminina brasileira. As taxas de incidência na população feminina dos EUA 

foram adicionadas para comparação. Observa-se que, quando comparada com a 

população feminina dos EUA, a taxa de incidência na população feminina brasileira 

seguiu os seguintes comportamentos: i) inferior para cânceres de cólon, pulmão, mama, 

ovário e bexiga; ii) equivalente para cânceres de fígado, leucemia e outros cânceres 

sólidos; e iii) superior para cânceres de estômago, útero e tireoide. 

Apesar de apresentarem diferentes incidências para os diversos tipos de câncer, o 

somatório de todos os casos de cânceres é bastante semelhante nas populações dos dois 

países. A população dos EUA apresenta um número total de casos apenas ligeiramente 

superior ao da população brasileira (Figura 6 e Figura 8). 
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Figura 7 -  Comparação entre as taxas de incidência de câncer nas populações femininas 

do Brasil e dos EUA.  Apresentados os valores para câncer de estômago, 

cólon, fígado, pulmão, mama, útero, ovário e bexiga. 
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Figura 8 -  Comparação entre as taxas de incidência de câncer nas populações femininas 

do Brasil e dos EUA, sendo apresentados os valores para câncer de ovário, 

câncer de bexiga, outros cânceres sólidos, câncer de tireoide, leucemia e o 

somatório das taxas de incidência de todos os tipos de câncer. 

 

Via de regra, as curvas de taxa de incidência de câncer nas populações brasileiras 

e dos EUA apresentaram comportamento semelhante (formatos parecidos). 

Especialmente na faixa de 0 a 82 anos. Algumas exceções são o câncer de tireoide nas 

populações masculinas e femininas e o câncer de pulmão na população feminina. A 

população brasileira na faixa etária de 80 anos, tanto masculina (Figura 6) como feminina 

(Figura 8), apresentou picos de incidência de câncer de tireoide. Esses picos foram 

imperceptíveis ou menos evidentes na população dos EUA. No caso do câncer de pulmão 

na população feminina, percebe-se que os perfis de incidência da população dos EUA 

assemelham-se com os perfis de incidência de incidência de câncer observadas para as 

populações masculinas dos dois países, ou seja com um pico de incidência aos 80 anos. 

A taxa de incidência de câncer de pulmão na população feminina brasileira, apesar de 

mais baixa do que a correspondente nos EUA, foi sempre crescente. 
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Cálculo do LAR de incidência de câncer para a População Brasileira 

Os dados de sobrevivência e incidência de câncer na população brasileira foram 

incluídos como dados de entrada para o programa Gera_LAR. A Tabela 7 apresenta o 

risco de incidência por toda a vida (LAR) de cânceres induzíveis por exposições às 

radiações ionizantes na população brasileira. Diversas idades de exposição foram 

avaliadas para a população masculina e feminina. Os valores são apresentados em 

números de casos para cada 100.000 indivíduos expostos a uma dose de 0,1 Gy. 

Os cânceres órgão-específicos que apresentaram maior incidência de casos após 

uma dose aguda de 0,1 Gy, na população masculina brasileira são: pulmão, leucemia, 

cólon, estômago e bexiga (em ordem decrescente). Na população feminina brasileira, 

apresentaram maior incidência os cânceres de: mama, pulmão, tireoide, estômago e 

leucemia. 

A categoria que inclui os cânceres sólidos não discriminados individualmente 

(como câncer de cérebro, câncer de rins, câncer de esôfago, etc.) foi denominada como 

“Outros Cânceres Sólidos” (OCS). Essa categoria acumulou um número de casos 

expressivo nas populações masculina e feminina brasileiras. Os maiores valores de LAR 

para indivíduos expostos em idades mais jovens estão na categoria OCS. 

O somatório do risco atribuível por toda a vida de incidência de todos cânceres 

induzidos por uma exposição de 0,1 Gy na população masculina brasileira variou de 2,7 

% (exposição ao nascer) a 0,2 % (exposição aos 80 anos). Para população feminina 

brasileira os percentuais de LAR foram 5,3 % (exposição ao nascer) e 0,2 % (exposição 

aos 80 anos). 

A comparação entre os valores de LAR fornecidos pelo BEIR VII (Tabela 1) para 

a população dos EUA (NRC, 2006) e os valores calculados para a população brasileira 

nesse estudo demonstra que foram observadas maiores diferenças nas populações 

femininas. Os desvios médios entre os valores de LAR obtidos para a população brasileira 

e os valores apresentados pelo BEIR VII para a população dos EUA, foram obtidos 

seguindo a Eq.3.  

 



LAR – TRANSPORTE PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

69 

Tabela 7 - LAR de incidência de câncer calculado com o programa Gera_LAR para 

100.000 pessoas da população brasileira expostas a uma dose única de 0,1 

Gy nos órgãos radiossensíveis. 

 

LAR incidência de câncer ((Casos·(105 Pessoas·0,1 Gy)-1) 

Tipo de Câncer 
Idade da Exposição –  – (anos) 

0 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 

Homens            

Estômago 150 129 109 93 79 57 55 51 42 29 13 

Cólon 201 173 147 124 105 75 73 68 56 39 18 

Fígado 59 50 42 35 30 22 21 19 16 11 5 

Pulmão 252 212 176 146 122 85 86 83 75 56 28 

Próstata 80 69 58 49 42 31 31 30 26 18 7 

Bexiga 130 112 95 80 68 50 51 50 46 35 17 

Outros CSa 1537 759 542 413 327 215 193 158 113 66 26 

Tireoide 108 72 48 31 20 8 3 1 0.4 0.1 0 

Todos sólidos 2516 1576 1217 972 794 543 513 460 374 253 114 

Leucemia 232 157 119 99 88 77 77 77 76 68 47 

Todos 2749 1734 1335 1072 882 619 590 537 449 321 161 

            

Mulheres            

Estômago 193 165 140 118 100 70 66 60 51 37 20 

Cólon 143 123 104 88 74 52 50 45 38 27 14 

Fígado 39 33 28 23 20 14 14 13 11 8 4 

Pulmão 542 455 377 312 259 178 175 167 146 112 68 

Mama 1218 963 750 584 453 268 151 76 35 14 4 

Útero 76 65 55 46 38 24 20 16 11 7 3 

Ovário 80 67 56 47 39 27 25 21 15 9 4 

Bexiga 143 123 104 88 74 53 52 49 44 35 21 

Outros CSa 1777 842 590 452 356 228 202 169 127 83 39 

Tireoide 874 585 386 253 164 65 24 7 2 1 0 

Todos sólidos 5086 3421 2590 2011 1577 979 778 623 481 332 179 

Leucemia 181 121 92 80 73 65 64 64 61 54 41 

Todos 5267 3542 2682 2091 1650 1043 842 687 542 387 220 

a - Outros Cânceres Sólidos 

 

Os maiores desvios médios, para a população masculina, foram observados para 

câncer de: estômago (+100%), cólon (-40%) e bexiga (-38%). As demais diferenças 

médias foram menores que 20 %. A diferença média foi de apenas -7% para o somatório 

de todos os cânceres nas populações masculinas dos dois países. A comparação entre as 

populações femininas dos dois países demonstrou que as maiores diferenças médias 

foram observadas para câncer de: estômago (+92%), tireoide (+58%), fígado (+51%), 



LAR – TRANSPORTE PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

70 

útero (38%) e cólon (-38%).  As demais diferenças médias foram inferiores a 30 %. A 

diferença média para o somatório de todos os cânceres nas populações femininas do Brasil 

e dos EUA foi de -0,1%. 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Validação dos Cálculos de LAR 

Os valores de LAR para a população dos EUA calculados pelo programa 

Gera_LAR apresentaram boa concordância com os valores de referência apresentados no 

BEIR VII (NRC, 2006). As diferenças entre os valores foram inferiores a 10% na maioria 

dos casos. Câncer de fígado e de tireoide apresentaram as maiores disparidades para os 

dois sexos. O câncer de próstata também apresentou diferenças ligeiramente superiores a 

10%. Menos de 4% dos pontos avaliados apresentaram erros maiores que 20%. Esses 

casos ocorreram em idades mais avançadas e o número de casos estimados foi inferior a 

10. Visto que a metodologia de extrapolação para idades superiores a 82 anos não foi 

descrita no BEIR VII, a metodologia adotada nesse estudo pode ser um dos fatores que 

contribuíram para os erros superiores a 20%.  Além disso, os valores de referência 

apresentam apenas um digito significativo nesses pontos e arredondamentos também 

podem ter influenciado nos erros.  

Considerando que as incertezas envolvidas no cálculo de LAR são da ordem de 2 

(O'Connor et al., 2010), as diferenças entre os valores calculados pelo programa 

Gera_LAR e os valores apresentados no BEIR VII não são significativas. 

4.2. Estimativa do LAR de incidência de câncer para a população brasileira 

Dados de probabilidade de sobrevivência para a população brasileira no intervalo 

de 0 a 100 anos foram gerados. Esses dados foram utilizados para o cálculo de (S(a)/S()) 

no programa Gera_LAR. As equações que descrevem a razão de l(x) entre as populações 

do Brasil e dos EUA foram determinadas a partir dos pontos existentes no intervalo de 0 

a 80 anos. Nessa faixa, as equações obtidas determinaram curvas com ótimo ajuste aos 

pontos. Os valores obtidos por extrapolação para o intervalo de 80 a 100 anos parecem 

descrever adequadamente as tendências das curvas. Contudo, não é possível afirmar com 

certeza, visto a falta de dados para validação neste intervalo. O acesso aos dados 
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populacionais brasileiros referentes ao intervalo de 80 a 100 anos, caso existam, poderia 

requer revisão dos valores gerados para essa faixa etária. 

As taxas de incidência dos diversos tipos câncer induzíveis por exposições às 

radiações ionizantes, discretizadas ano-a-ano, também foram calculadas para as 

populações masculinas e femininas do Brasil. Os dados gerados para o intervalo de idades 

de 82 a 100 anos também foram obtidos por meio de interpolação/extrapolação. O BEIR 

VII não descreve a metodologia utilizada para obtenção dos valores nessa faixa etária. 

Tampouco fornece tabelas com esses valores. Nesse estudo, foi adotada a metodologia de 

interpolação que nos pareceu a mais lógica e que apresentou melhores resultados no 

estudo de validação (metodologia #4). Entretanto, esse é outro ponto que pode ser revisto 

caso sejam obtidas novas informações. 

A metodologia de transporte de riscos indução de determinado tipo de câncer da 

população japonesa para outras populações depende dos fatores de risco que contribuem 

para a taxa basal do câncer na população. Estudos experimentais sugerem que baixas 

doses agudas de RI de baixo LET (Transporte Linear de Energia) atuam principalmente 

na etapa de iniciação de câncer (NRC, 2006). Quando os fatores de risco basais também 

atuam na iniciação, a interação com as exposições a radiações ionizantes tende a ser 

aditiva. Se os fatores de risco basais atuam principalmente na promoção ou na progressão, 

geralmente são observadas interações multiplicativas (NRC, 2006). Pode-se afirmar de 

forma simplificada que, se a interação da exposição às RI com os fatores de risco basais 

for aditiva, o cálculo do LAR deve-se basear no EAR. Caso essa interação seja 

multiplicativa o cálculo do LAR deve-se basear no ERR. Quando se desconhece a forma 

de interação ou quando as duas formas estão presentes, realiza-se uma ponderação 

logarítmica entre os valores de EAR e ERR.  

Alguns tipos de câncer apresentaram taxas de incidência basal distintas na 

comparação entre as populações do Brasil e dos EUA como pode ser observado nas 

Figuras 5 a 8. Nesses casos, a parcela do LAR referente ao excesso de risco relativo (ERR) 

apresentará alterações nos valores de risco. Apesar de apresentarem taxas diferentes, o 

formato da curva de incidência foi semelhante para a maioria dos cânceres nas populações 

dos dois países. Tal fato sugere que os mesmos fatores de risco estão envolvidos na 

etiologia da doença, contudo em proporções diferentes. Nesse caso, a metodologia de 

transporte dos modelos de risco para a população brasileira estaria adequada.  
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A principal exceção foi a taxa de incidência de câncer de pulmão nas populações 

femininas. Nesse caso, a população feminina dos EUA (Figura 7) apresenta um perfil de 

taxa de incidência de câncer de pulmão semelhante aos perfis das populações masculinas 

(Figura 5) de ambos países. Isso não ocorre com a população feminina brasileira (Figura 

7). Estudos tem indicado que os fatores de risco basais de câncer de pulmão apresentam 

interações aditivas com radiações ionizantes (NRC, 2006). Inclusive, por esse motivo, os 

pesos de ponderação de EAR e ERR são invertidos para esse tipo de tumor. Sabe-se que 

um dos principais fatores de risco para o câncer de pulmão é o tabagismo (NRC, 2006). 

Atualmente a incidência de tabagismo no Brasil é de 18,9% para homens e 11,0% para 

mulheres (INCA, 2017). Nos EUA, é de 16,7% na população masculina e 13,6% na 

população feminina (CDC, 2017). É difícil determinar se essas diferenças são 

responsáveis pela disparidade observada na curva da população feminina brasileira. Caso 

sejam detectados fatores de risco distintos na população feminina brasileira, a 

metodologia de transporte deve ser revista. Especialmente se os fatores detectados 

estiverem mais envolvidos com a etapa de promoção de tumores. Nesse caso os pesos da 

ponderação deveriam se deslocar de EAR para ERR. 

Os perfis de taxa de incidência de câncer de tireoide nas populações masculina e 

feminina brasileira apresentaram picos na faixa dos 80 anos. Esse comportamento não foi 

observado na população dos EUA. O câncer de tireoide apresenta baixa prevalência basal 

nas populações dos EUA e brasileira (NRC, 2006; INCA, 2013). Nesse caso os picos 

poderiam ser resultado de flutuações estatísticas. Infelizmente essa hipótese não pôde ser 

comprovada, pois os valores da incerteza associada aos dados de incidência apresentados 

não foram apresentados nos estudos populacionais de incidência de câncer (Ries et al., 

2003; INCA, 2013). 

O câncer de mama é um caso especial. O BEIR VII recomenda apenas o uso de 

EAR na estimativa do LAR para a população dos EUA (NRC, 2006). Tal fato ocorre 

porque a modelagem da estimativa de risco foi baseada em dados de populações 

caucasianas e não nos dados do Grupo LSS. Dados epidemiológicos e dos mecanismos 

que influenciam na ocorrência do câncer de mama suportam o transporte baseado no ERR 

(NCR, 2006). A população brasileira não é predominantemente caucasiana. Além disso, 

a taxa de incidência de câncer de mama na população brasileira foi sistematicamente mais 

baixa que a incidência na população dos EUA (Figura 7). Considerando esses fatos, a 
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utilização do ERR (ponderada com EAR ou exclusiva) para estimativa do LAR para a 

população brasileira deve ser discutida. 

Apesar das diferenças entre as populações do Brasil e do EUA no que se refere às 

taxas de incidência de cânceres órgão-específicos, o somatório das taxas de incidência 

para todos os tipos de câncer foi semelhante (Figura 6 e Figura 8). Tal fato reflete nos 

desvios médios entre os LAR estimados para essa categoria (todos os cânceres) para as 

populações masculina (-7%) e feminina (-0,1%), sendo que Desvio% = ((LARBRA – 

LAREUA)/LAREUA) x 100. Curiosamente, o mesmo foi observado entre as populações 

japonesa e dos EUA (NRC, 2006). Dessa forma, apesar das diferenças genéticas e nos 

fatores de risco dependentes de costumes locais (alimentação, tabagismo, etc.), pode-se 

afirmar que as três populações apresentam incidência total de câncer parecidas.  

A estimativa do risco atribuível por toda vida (LAR) depende da taxa de 

sobrevivência e das taxas de incidência ou mortalidade por câncer em uma determinada 

população. As diferenças observadas entre os valores do LAR estimados nesse estudo 

para a população brasileira e os valores apresentados pelo BEIR VII para a população dos 

EUA refletem as disparidades e semelhanças encontradas para essas faixas. Destaca-se a 

o grande número de casos de câncer de estômago esperados na população brasileira em 

caso de exposições a radiações ionizantes. Para a população dos EUA a indução desse 

tipo de câncer apresentam menor importância. O câncer de colón apresenta um 

comportamento oposto, visto que as taxas de incidência na população brasileira são 

significativamente menores. Apesar disso, o número de casos de câncer de cólon 

esperados pós-exposição ainda é importante na população brasileira.  

É interessante destacar que o câncer de próstata apresenta o mais alto risco basal 

nas populações masculinas do Brasil e dos EUA. Contudo, os valores de LAR estimados 

para essas duas populações são relativamente baixos (5ª posição – EUA e 6ª posição – 

Brasil). Aparentemente esse é um tipo de câncer que apresenta baixa sensibilidade às RI. 

O oposto é observado em relação ao câncer de tireoide nas populações femininas. O LAR 

de incidência para esse tipo de câncer ocupa a terceira posição em número de casos 

esperados nas populações femininas dos dois países.  

Não foi possível calcular o risco de mortalidade por câncer radioinduzido para a 

população brasileira. A metodologia para realizar as estimativas já está compreendida. O 
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programa Gera_LAR poderia ser facilmente adaptado para estimar o risco de mortalidade 

atribuível por toda a vida. Contudo, não foram encontrados os dados de taxa de 

mortalidade por câncer por faixa etária para as populações masculinas e femininas 

brasileiras. 

 

5. CONCLUSÕES 

O cálculo de LAR para a população dos EUA foi realizado utilizando o programa 

Gera_LAR e comparado com os valores apresentados pelo BEIR VII. As diferenças entre 

os valores foram inferiores a 10% na maioria dos casos. Considerando que as incertezas 

envolvidas são da ordem de 2, as estimativas realizadas pelo Gera_LAR foram 

consideradas satisfatórias. 

O programa Gera_LAR possibilitou a realização dos cálculos de risco atribuível 

para toda vida para a população brasileira, segundo a metodologia do BEIR VII. 

Considerando que a população do Brasil apresenta características genéticas, 

probabilidade de sobrevida e taxas de incidência de câncer distintas das observadas na 

população dos EUA, acredita-se que o esforço de obtenção de estimativas de risco 

adaptadas a nossa população foi válido. 

Os LAR para a categoria “todos cânceres” nas populações femininas e masculinas 

brasileiras foi bem semelhante (médias dos desvios < 10 %) aos apresentados para as 

populações correspondentes dos EUA. O mesmo foi observado para a categoria “outros 

cânceres sólidos”. Por outro lado a estimativa de casos de câncer órgão-específicos variou 

consideravelmente entre as populações dos dois países. Destacam-se o maior número de 

casos de câncer de estômago radioinduzidos na população brasileira (~+100% para ambos 

os sexos); o maior número de casos de câncer de tireoide e útero induzidos por radiações 

ionizantes na população feminina brasileira (~+50% para os dois tipos de câncer); e o 

menor número de casos de câncer de cólon radioinduzidos na população brasileira (~-

40% para ambos os sexos). 

Algumas informações não foram encontradas na literatura consultada: i) 

metodologia de interpolação/extrapolação para incidência ou mortalidade por câncer; ii) 

probabilidade de sobrevivência para indivíduos com idades de 80 a 100 anos nas 
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populações masculina e feminina brasileiras; iii) dados consolidados de taxa de incidência 

de câncer por faixa etária para a população brasileira. A inserção desses dados no processo 

de avaliação de LAR para a população brasileira poderá diminuir as incertezas associadas. 

O aprofundamento dos estudos dos fatores de risco que influenciam nas taxas 

basais de câncer no Brasil e a comparação desses fatores com os presentes nas populações 

japonesa e dos EUA deve ser continuado. Dessa forma o aprimoramento do transporte 

dos riscos para a população brasileira poderá ser obtido. 

 A disponibilização de dados consolidados de taxa de mortalidade por câncer, por 

faixa etária, para a população brasileira possibilitaria o cálculo do LAR de mortalidade 

por câncer para a população do Brasil. 
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ABSTRACT 
Computational phantoms adapted to Monte Carlo codes have been applied successfully in radiation 

dosimetry fields. NRI research group has been developing Internal Dosimetry Protocols - IDP, addressing 

distinct methodologies, software and computational human-simulators, to perform internal dosimetry, 

especially for new radiopharmaceuticals. Validation of the IDP is critical to ensure the reliability of the 

simulations results.  Inter comparisons of data from literature with those produced by our IDP is a suitable 

method for validation. The aim of this study was to validate the IDPs following such inter comparison 

procedure. The Golem phantom has been reconfigured to run on MCNP5. The specific absorbed fractions 

(SAF) for photon at 30, 100 and 1000 keV energies were simulated based on the IDP and compared with 

reference values (RV) published by Zankl and Petoussi-Henss, 1998. The SAF average differences from 

RV and those obtained in IDP simulations was 2.3 %. The SAF largest differences were found in situations 

involving low energy photons at 30 keV. The adrenals and thyroid, i.e. the lowest mass organs, had the 

highest SAF discrepancies towards RV as 7.2 % and 3.8 %, respectively. The statistic differences of SAF 

applying our IDP from reference values were considered acceptable at the 30, 100 and 1000 keV spectra. 

We believe that the main reason for the discrepancies in IDP runned, observed mainlly in lower masses 

organs, was due to our source definition methodology. Improvements of source spatial distribution in the 

voxels may provide outputs more consistent with reference values for lower masses organs.  

 

 

1. INTRODUCTION 

 

The radiation dosimetry is a subdivision of nuclear sciences whose major goals are the 

determination of absorbed doses involved in radiation exposure and the analyses of its 

deleterious effects [1, 2]. The knowledge of the absorbed energy per mass in terms of 

absolute quantitative values and its spatial distribution patterns in the diverse human body 

organs is essential in nuclear medicine procedures, radiotherapy and occupational 

exposure evaluations [3]. 

 

Direct measurements of absorbed dose in internal organs using physical detectors has 

limited feasibility [3]. The in vivo positioning of dosimeters in internal organs is an 

invasive procedure and it is the major factor that restricts such technique. 

Anthropomorphic and anthropometric computational models coupled to Monte Carlo 

codes represent a simple and effective alternative to provide absorbed dose measurements 
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estimates in interest synthetic organs. These models, also called phantoms, have been 

developed since the 1960s. Since then, more than 121 computational phantoms have been 

built by several groups [3]. 

 

Our institutions have been working in research and development of radiopharmaceuticals 

mainly based in 99mTc and 18F. Internal Dosimetry Protocols - IDP, addressing distinct 

methodologies, software and computational human-simulators, to perform internal 

dosimetry, have been implemented and used by our research group [4, 5]. 

 

Validation of the ID protocols is critical to ensure the reliability of the simulations results. 

Several techniques can be used in validation studies of dosimetric calculations. Inter 

comparisons of data from literature with those produced by our IDP is a suitable method 

for validation. Replication of other researcher´s studies following the ID protocols, early 

developed in NRI, shall be pursued. 

 

The German Research Center for Environmental Health (GSF) has a research group that, 

since 1980, has been one of the leaders in dosimetry and voxel phantoms development 

[6-18]. One of the papers published by GSF presented specific absorbed fraction (SAF) 

values for different organs of Golem phantom [7]. This phantom, kindly provided by 

GSF, was implemented to run on MCNP5 using SISCODES software developed at NRI-

UFMG. 

 

The aim of this study was to validate the IDP developed by our research group to perform 

dosimetric calculations. The phantom - Golem - was configured to run in MNCP5 code 

and the results of simulations were compared with those reported in the literature [7]. 

 

 

2. METHODS 

 

The file 'segm_golem' containing Golem phantom binary data was kindly provided by 

GSF. The dimensions of the 3D matrix are 256 x 256 x 220 (rows x columns x slices). 

Voxel dimensions of the model are 2.08 x 2.08 x 8.0 mm3 (line depth x column width x 

slice height). A hundred twenty two organs or tissues were segmented. The model 

comprises nine different materials: cortical bone, skin, muscle, soft tissue, red bone 

marrow (RBM), yellow bone marrow (YBM), adipose tissue, lung and air. The model’s 

bones were defined by different combinations of cortical bone, RBM and YBM. The 

atomic composition and density of each material were based on ICRU Report 44 (1989) 

[19]. 

 

A C++ program developed "in house" was used to read and convert the binary file to 

SISCODES voxel model template format. The SISCODES software was used as an 

interface for generation of input files to run in MCNP5. 

 

The tissues chemical compositions and the density (g/cm3) provided with the model were 

included in the template database SISCODES program. The bone tissues were defined 

from values given in ICRU 44 and ICRP 23 [19, 20]. 

 

As in the work of Zankl and Petoussi-Henss [7], the following organs of the Golem model 

were defined as source organs: spleen, brain, liver, adrenals, pancreas, lungs, kidneys and 

thyroid. SISCODES automatically generated sources homogeneously distributed in 
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source organs. Any voxel of source organ has the same photon emission probability. It 

was determined that the photon emission will occur always at (0, 0, 0) voxel coordinate, 

i.e. in the center of the parallelepiped. 

 

Simulations with 30 keV, 100 keV and 1 MeV photons were performed for each source 

organ in order to compare with the results available in literature [7]. 

 

Figure 1 shows a diagram presenting the input files generated by SISCODES and 

executed with MCNP5 Monte Carlo code. In summary, for each of the eight source 

organs, were generated 3 input files. Thus, 24 cases were simulated in this work. 

 

 

 
 

 

Figure 1 – Scheme showing input files created for simulations in this study. 

 

The tally card specification was generate by SISCODES in the input files. The source 

organ was set as target organ according to Zankl and Petoussi-Henss work [7]. The energy 

deposited per unit of mass (F6:p - MeV/g) in all voxels of the target organ per emitted 

photon at source was assessed. The specific absorbed fraction (SAF) value in kg-1 was 

calculated taking into account the photon energy and the average energy per unit of mass 

deposited (absorbed dose) in the organ per emitted photon. 

 

The SAF values obtained in the simulations were compared with reference values (RV) 

published by Zankl and Petoussi-Henss [7]. For each photon energy, the paired t test (p 

<0.01) was applied to determine the significance of the differences between calculated 

values and RV. 

 

A C++ program “in house” made was used to generate binary files (.raw) to allow the 

visualization of the simulation results in a medical imaging software (e.g. Amide®). The 

C++ program also provides average doses, relative errors and maximum and minimum 

values for each organ. The results of the simulations in which the lungs were the source 

organ were chosen to be presented.  

 

The number of histories (NPS) running on MCNP5 varied according to the organ source. 

The maximum average relative error allowed in organ source/target organs was set to 5%. 

 

 

3. RESULTS 

 

Table 1 show SAF values resulting from simulations performed by our group and 

obtained by Zankl and Petoussi-Henss [7], considered the reference values (RV). The 

ratio between this values was also included.  
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The specific absorbed fraction values for 30 keV, 100 keV and 1 MeV photons obtained 

in simulations show good agreement with the GSF reference values. Only adrenals SAF 

showed deviations greater than 5% compared to RV. Considering relative errors of 5% 

for RV and the relative errors obtained in the simulations (below 5%), statistically 

significant differences were not observed (p < 0.01) between RV and the values obtained 

in the simulations using NRI-UFMG/CDTN internal dose protocols. 

 

 

Table 1 – Comparison between the SAF values obtained in the simulations with MCNP5 

and those results presented by Zankl and Petoussi-Henss [7]. 

 

 

Organ 

(source = target) 

Specific Absorbed Fraction – SAF (kg-1) 

30 keV  100 keV  1 MeV 

RV NRI Ratio  RV NRI Ratio  RV NRI Ratio 

Adrenals 5.3 5.7 1.08  0.94 1.00 1.06  1.0 1.1 1.08 

Brain 0.46 0.45 0.98  0.13 0.13 1.00  0.12 0.12 0.98 

Kidneys 1.1 1.1 1.01  0.24 0.24 1.00  0.23 0.23 1.00 

Liver 0.36 0.36 1.01  0.11 0.11 1.00  0.094 0.094 1.00 

Lungs 0.29 0.28 0.96  0.062 0.061 0.98  0.055 0.055 1.00 

Pancreas 3.5 3.6 1.03  0.69 0.70 1.01  0.69 0.70 1.01 

Spleen 2.0 2.0 1.01  0.43 0.43 1.00  0.42 0.42 1.00 

Thyroid 6.3 6.5 1.04  1.1 1.2 1.05  1.2 1.2 1.03 

 

 

Table 2 shows the moduli of the differences (MD) between the SAF values obtained 

through the simulations and the reference data [7]. We chose the modulus of the 

difference in order to show only the magnitude of relative deviation to RV, no matter if 

such value is greater or smaller. An indicator of the quality of the IDP´s values was the 

average of the moduli of the differences (AMD) taken at an organ or a photon energy.  

 

 

Table 2 – Percent Moduli of the differences between the SAF values obtained through 

the MCNP5 simulations and RV. 

 

Organ 
Volume Moduli of the Difference - MD (%)  

(cm3) 30 keV 100 keV 1 MeV AMD 

Spleen 155 1.4 0.2 0.5 0.7 

Brain 1160 1.7 0.3 1.6 1.2 

Liver 1517 0.8 0.4 0.0 0.4 

Adrenals 22 7.7 6.2 7.7 7.2 

Pancreas 69 2.9 1.3 1.0 1.7 

Lungs 2802 3.9 2.1 0.3 2.1 

Kidneys 301 1.4 0.1 0.5 0.6 

Thyroid 25 3.6 4.7 3.0 3.8 

AMD - 2.9 1.9 1.8 2.2 
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The adrenals and thyroid were the organs with the highest MD. AMD for these organs 

were 7.2% and 3.8% respectively. Liver and kidney showed the lowest deviations: 0.4% 

and 0.7% respectively. 

 

Regarding the energy of the emitted photon, the largest deviations from the reference 

values were observed for 30 keV photons. Considering all the organs evaluated for this 

photon energy, the AMD was 2.9%. In cases with 100 keV to 1 MeV photon sources, 

AMD was 1.9 % and 1.8 % respectively. 

 

The 3D visualization of absorbed dose and relative error per voxel and the results of lung 

simulations are presented. Table 3 show the minimum, average and maximum absorbed 

dose values in lung voxels per photon emitted in the source. In these cases, the lung itself 

is the source and the target organ. The maximum absorbed dose in the whole model 

obtained in the simulations was also presented. 

 

 

Table 3 – Minimum, average and maximum absorbed dose values in lung voxels per 

photon emitted and maximum absorbed dose in whole model according to the 

photon energy 

 

 

 Absorbed Dose (1.0E-16 Gy/photon) 

 30 keV 100 keV 1 MeV 

Lung Dmin 2.3 ± 0.3 2.5 ± 0.3 22 ± 2 

Lung Dmed 13.4 ± 0.6 9.7 ± 0.3 88 ± 4 

Lung Dmax 21.6 ± 0.7 14.0 ± 0.4 134 ± 4 

Whole Model Dmax 41 ± 2 17.0 ± 0.6 134 ± 4 

 

 

It was observed that the lung maximum absorbed dose was nine times greater than the 

minimum, for 30 keV photons. This ratio was about six for 100 keV and 1 MeV energy´s 

photons. The ratio between maximum dose and average dose was nearly constant (about 

1.5) even for photons of different energies. 

 

Still according to the Table 3, it was observed that the maximum dose of the IDP 

simulations was on the source organ only for 1 MeV photon. Photons of 30 keV and 100 

keV emitted in the lung resulted in maximum absorbed doses in the ribs, especially in 

surfaces nearby the lungs (inner surfaces). This can be confirmed in Figure 2. 
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Figure 2 – Transversal phantom cross sections depicting the energy deposition patterns 

for 30 keV, 100 keV and 1 MeV photons (A, C and D respectively) with 

emissions in the left and right lungs. (B) – Image´s zoom showing the 

maximum absorbed dose in the surface of the rib for photos of 30 keV. (E) – 

General representation of the voxel model. 

 

 

The average relative error in source organ was less than 5% in all cases. The simulations 

in which the lung was considered the source demanded larger NPS values (2.5E06 

particles). In cases of thyroid and adrenal glands, lower mass organs and consequently 

holding fewer voxels, NPS of 4.0E05 was enough for all simulated photon energies.  

 

Figure 3 shows images of fusions between the model representation and the simulations 

relative errors. Note that the relative error in the lung (organ source) was kept low for 

simulated photons of all the energies. However, even relatively close organs, showed high 

relative errors, particularly in 30 keV photons simulation. The errors increased with de 

distance from the source organ.  
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Figure 3 – Coronal cross sections showing the relative error in voxel model referring to 

simulations witch the organ source is the lung. In all cases, NPS was 2.5E06 

particles. The photon energies were 30 keV (A) 100 keV (B) and 1 MeV (C). 

 

 

4. DISCUSSION 

 

The results of simulations using the Internal Dosimetry Protocols developed by the NRI-

UFMG/CDTN group showed no statistically significant differences (p<0.01) compared 

to reference data. 

 

MCNP5 Monte Carlo code was applied for all the simulations in this study. Zankl and 

Petoussi-Henss used a code developed at GSF [21]. Considering that the simulations were 

performed by different codes it can be mention that the results from the two distinct 

methodology had good agreement. However, an overestimation tendency for small organs 

such as the adrenals, thyroid and pancreas was observed (Tables 1 and 2). It is also 
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observed that AMD was greater (2.9%) for 30 keV photons than for 100 keV (1.9 %) and 

1 MeV (1.8%) photons. 

 

We believe that our source definition in IDP simulations was the main reason for the 

deviations towards RV. The source was positioned at (0, 0, 0) coordinates, i.e., the center 

of the voxel. The lower the energy, the greater will be the voxel self-shielding effect for 

photons emitted at its center. This effect is more evident at voxels belonging to the organ 

surface. In these voxels, emissions near the surface are more likely to escape and deposit 

their energy in other organs or tissues. Note that the self-shielding effect is amplified in 

organs whose ratio between the number of surface voxels, and the total number of voxels 

is larger. This ratio is generally higher for small organs. That explains the overestimation 

tendency observed. The source´s definition with a randomized distribution inside each 

voxel increases the complexity and the running time of the simulations, however it 

appears to be the ideal setup for small organs. 

 

Protocols for radiopharmaceuticals internal dosimetry are generally based on organs 

average absorbed dose. However, Monte Carlo simulations can provide a profusion of 

interesting information that is usually neglected on type-MIRD protocols.  

 

An advantage of the protocol developed by NRI-UFMG/CDTN group is the possibility 

of obtaining not only the organs average absorbed dose, but also the maximum and 

minimum organ absorbed doses, as well as the spatial dose distribution. As showed in 

Table 3, the ratio between minimum and maximum dose in the lung was nine (Dmax/Dmin 

= 9) for 30 keV photons.  

 

Data analysis from Table 3 also reveals that the maximum dose was approximately 60% 

higher than the average dose for the lung simulated cases. Since the maximum dose can 

be considerably greater dose the researchers should evaluate the possibility of 

deterministic effects in the highest dose regions of the organs. It is worth to remember 

that only the analysis for the lung´s source cases was presented, new differences may arise 

from the other relation source/target organs. 

 

The 2D visualization of the spatial absorbed dose distribution (Figure 2) allowed the 

identification of the maximum dose spots in the model. Lung with 30 keV and 100 keV 

photon emissions produces maximum dose on ribs surface. In these simulations the ribs 

average absorbed dose (data not showed) was smaller than the lung average absorbed 

dose. The case of 1 MeV photons revealed that the higher doses are not in the bones 

surface but in the lung. The 3D visualization of the spatial dose distribution is a tool that 

may contribute for internal dosimetry analysis. 

 

The data analysis from Figure 3 shows that the relative error in the organ source was low 

(less than 5%). However, for low energy photons, target organs distant of source organs 

can have high errors (much larger than 10%). As the target organ distances itself from the 

source organ, higher is the relative error. However, the absorbed dose decreases 

exponentially. In most cases, especially for low energy photons, the contributions of 

distant source organs are not relevant for internal dosimetry evaluations. The effective 

dose value usually is not deeply imparted by these contributions. Nevertheless, the 

evaluation of distant source organs contributions should be performed for each case. 

Variance reduction techniques can be applied if a good estimate for absorbed dose is 

required in organs that are distant of the source. 
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5. CONCLUSION 

 

Internal Dosimetry Protocols developed by NRI/CDTN group allowed calculation of SAF 

values for 30 keV, 100 keV and 1 MeV photons using the Golem phantom. The agreement 

with the reference data published by GSF was considered acceptable, since statistically 

significant differences were not observed (p<0.01). 

 

Enhancements on the MCNP code source definition will be investigated later. Sources 

with emission in random position (inside the voxel) will be considered and its impact on 

the computational cost will be assessed. 

 

The possibility of obtaining maximum and minimum absorbed dose values on the 

phantom´s organs, the 3D visualization of the spatial absorbed dose distribution and the 

relative errors in each voxel are the contribution of the IDP from our research group, 

addressing information that can improve internal dosimetry evaluation. 
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ABSTRACT 

 
Positron emission tomography (PET) using 18F-FDG has increased significantly in pediatric patients. PET 

with 18F-FDG has often been applied in oncology. Cancer induction is one of the main stochastic risks from 

exposure to ionizing radiation of 18F-FDG. Radiation-induced cancer risk estimation due to medical 

exposures is an important tool for risk/benefit assessing. The objective was to perform dosimetry and 

estimate the risk of cancer induction due to pediatric use of 18F-FDG. MCNPx Computational dosimetry 

was performed to estimate organ absorbed doses resulting from 18F-FDG pediatric use. Two voxelized 

phantoms, kindly provided by the GSF - Helmholtz Zentrum, were used: "Child" - 7 years child and “Baby" 

8-week-old infant. ICRP-128 publication provided the radiopharmaceutical biodistribution of F-18. Tables 

containing organ absorbed dose and effective dose per unit of injected activity for the two phantoms were 

obtained. The injected activities were estimated according to data provided in the literature. Images of the 

absorbed dose distribution were generated from both models. The BEIR VII methodology was used to 

calculate the risk of cancer induction. The risk of cancer induction (per imaging procedure) for the seven-

year-old child was (0.09% ♂ and 0.15% ♀) and for the eight-week old baby was (0.11% ♂ and 0.21% ♀). 

The 18F-FDG absorbed dose distribution in the children and infants showed some divergences in 

comparison to adult data. Probably, the biokinetic data used to children and infants are the main reason for 

this disconnection. 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

 

Nuclear Medicine (NM) has been successfully used in pediatric pathology´s diagnosis 

and evaluation virtually in all fields of medicine [1]. This success occurs largely because 

NM studies presents the ability to provide patient physiological and metabolic 

information non-invasively and with low-risk [1]. 

 

The positron emission tomography (PET) images using 18F-FDG have increased 

significantly in pediatric patients [2]. PET/18F-FDG has often been applied in oncology, 

usually coupled with anatomical CT images for better localization of the lesion [2, 3, 4]. 

PET/CT scans with 18F-FDG can be used for diagnosis, staging, biopsy planning, 
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radiotherapy planning and evaluation of treatment response. Cardiac and neurological 

PET/CT studies in children are also reported [3]. 

 

The justification for exposures to ionizing radiation is a general principle of radiation 

protection [5]. In nuclear medicine, the justification should ensure that medical exposures 

only occur when the benefits of the medical procedure for the patient outweigh the risks 

[6]. The benefits and the applicability of the pediatric nuclear medicine are demonstrated 

in several works [1, 2, 3, 4, 7, 8, 18]. Other researchers bring some concerns about cancer 

induction/mortality risks from pediatric image protocols and recommendations for dose 

reduction [9, 10]. The quantification of the risks and the benefits of radiopharmaceuticals 

pediatric use is required to better support these practices. 

 

An important stochastic risk of ionizing radiation exposure is cancer induction. Several 

methodologies have been used to estimate the radiation-induced cancer risk [5, 11, 12, 

13]. The aim of this work was to perform dosimetric calculations and estimate radiation-

induced cancer risk due to 18F-FDG pediatric use. 

 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

 

The study was carried out in two steps. Initially the computational dosimetry was 

performed in two infants voxelized phantoms, simulating 18F-FDG imaging procedures. 

In the next stage, the radiation-induced cancer risk was estimated considering the 

absorbed doses calculated for the two models. Absorbed doses from CT procedures, such 

as anatomical images for localization of lesions or acquisitions for attenuation correction 

measurements that are usually combined with the 18F-FDG/PET images were not taken 

into account in this work. 

 

 

2.1. MCNPx dosimetry 

 

 

Two voxelized infant phantoms, kindly provided by the GSF - Helmholtz Zentrum, were 

used for MCNPx simulations [14]. One of the models, called "Child", represents a 7 years 

child. The other, named "Baby," represents an 8-week-old baby. The phantom masses are 

4.2 kg (Baby) and 21.7 kg (Child). The female patient´s images were used in these 

phantoms construction. The male gonads (testes) were added to the models. Thus, these 

phantoms can be considered as hermaphrodites. A C++ program was developed to adapt 

the phantoms to MCNPx format. Organs chemical compositions and densities were 

obtained at ICRP 110 [15]. 

 

The dosimetric protocols used for MCNPx input-file preparation were described in an 

earlier publication [16]. Some adaptations and specificities concerning to the infant 

phantoms modified in this work are described hereafter. 

 

The F-18 emission probability for the voxels of a given tissue was based on 18F-FDG 

biodistribution data provided in ICRP 128 [17]. Table 1 shows the residence times 

adopted for the source-organs of “Baby” and “Child” phantoms. The heart wall was not 

segmented in both models. Thus, the emissions corresponding to this organ were defined 
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in heart’s wall and content. In addition, some organs or tissues such as gall bladder wall, 

lymphatic nodes, ET1 region and breast were not segmented in these models. Thus, for 

effective dose calculation, some approximations based on absorbed doses of nearby 

organs were made. ICRP-103 wt and wr weighting factors and calculation methodology 

were applied [5]. 

 

 

Table 1: Residence times for “Baby e “Child” source organs according to ICRP 

128. 

 

Source Organs 
Residence time -  (h) 

“Baby” “Child” 

Urinary Bladder contents 0.16 0.26 

Brain 0.21 0.21 

Heart Wall 0.11 0.11 

Liver 0.13 0.13 

Lungs 0.079 0.079 

Other organs and tissues 1.7 1.7 

Total 2.389 2.489 

 

 

Tables addressing the organ absorbed dose and the effective dose per unit of injected 

activity for the two phantoms were generated. The calculated values were compared with 

those provided in ICRP-128 [17]. Since this publication had provided data only for 1, 5, 

10 and 15 years children, logarithmic interpolation and extrapolation were necessary to 

find absorbed doses at the 8 weeks and 7 years old child. Images of the absorbed energy 

distribution were generated from both models. 

 

 

2.2. Estimation of Radiation-Induced Cancer Risk 

 

 

The LAR (Lifetime Attributable Risk) of a second cancer incidence induced by a 18F-

FDG imaging procedure was estimated according to the methodology of BEIR VII [11]. 

Mean absorbed dose values in organs per unit of injected activity, calculated through 

“Baby” and “Child” simulations, were used for these estimations.  

 

Some guidelines or reference papers have presented the 18F-FDG injected activity per kg 

of body mass [2, 4, 9, 18]. The range of injected activity per body mass in these works 

was about 3.0 MBq.kg-1 to 10.0 MBq.kg-1. Here we have adopted 6.0 MBq.kg-1 in order 

to calculate the total injected activity. Considering the models body weight, the injected 

activities were defined as 25 MBq to “Baby” and 130 MBq to “Child”. 

 

Risk transport for the Brazilian population took into account: i) incidence cancer data, in 

Brazilian male and female populations, for different cancers by age group, adapted from 

a study of Instituto Nacional do Câncer – INCA [19]; and ii) the mortality estimates for 

male and female by age group provided by Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE [20]. 
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3. RESULTS 

 

 

3.1. MCNPx dosimetry 

 

 

Table 2 shows organ absorbed dose and effective dose per unit of injected activity 

calculated for the "Baby" phantom. The organs that presented the highest absorbed doses 

for this model were heart, urinary bladder wall, lungs, uterus and ovary.  

 

Table 2: 8w infant organ absorbed dose and effective dose per unit of 18F-FDG 

injected activity (D/A) calculated in this work compared with the ICRP 

interpolated value. 

 

Organ 

This Work ICRP 128 Differencea 

D/A 

[mGy/MBq] 

SD 

[mGy/MBq] 

D/A 

[mGy/MBq] 
% 

Adrenals 1.38E-01 7.76E-04 1.09E-01 26.5% 

Endosteum 1.23E-01 8.21E-05 9.83E-02 25.2% 

Brain 1.53E-01 1.07E-04 8.66E-02 76.9% 

Breast 1.26E-01 4.68E-03 8.66E-02 45.1% 

Colon wall (0,57D_ULI + 0,43D_LLI) 1.27E-01 3.18E-04 1.07E-01 18.5% 

ET region (thymus/thyroid average) 1.50E-01 4.87E-04 - - 

Gallbladder wall 1.34E-01 1.40E-03 1.07E-01 25.4% 

Heart (blood + wall) 5.25E-01 5.77E-04 5.85E-01 -10.2% 

Kidneys 1.32E-01 2.99E-04 1.13E-01 17.2% 

Liver 1.78E-01 1.60E-04 1.83E-01 -3.0% 

Lungs 4.13E-01 5.05E-04 1.83E-01 126.0% 

Lymphatic nodes (head and trunk tissues) 1.24E-01 4.54E-05 - - 

Muscles 1.24E-01 4.98E-05 1.03E-01 20.0% 

Esophagus 1.52E-01 1.44E-03 1.01E-01 50.8% 

Oral Mucosa (head tissue) 1.16E-01 1.05E-04 - - 

Ovary 1.89E-01 2.95E-03 1.17E-01 61.9% 

Pancreas 1.38E-01 9.23E-04 1.17E-01 17.9% 

RBM 1.27E-01 9.01E-05 9.00E-02 41.1% 

Salivary Glands (head tissue) 1.16E-01 1.05E-04 - - 

Small intestine 1.21E-01 2.55E-04 1.13E-01 7.4% 

Stomach wall 1.23E-01 5.65E-04 1.03E-01 19.1% 

Skin 9.78E-02 7.95E-05 7.76E-02 26.0% 

Spleen 1.30E-01 4.15E-04 1.02E-01 27.6% 

Thymus 1.52E-01 5.15E-04 1.01E-01 50.3% 

Thyroid 1.33E-01 1.47E-03 1.01E-01 32.4% 

Urinary bladder wall 5.04E-01 1.77E-03 4.45E-01 13.2% 

Uterus/cervix 2.44E-01 1.80E-03 1.38E-01 76.2% 

Prostateb 2.44E-01 1.80E-03 - - 

Testes 1.23E-01 1.34E-03 1.02E-01 19.8% 

Effective Dose (mSv/MBq) 1.87E-01 1.20E-03 1.45E-01 28.6% 

a - Difference = ((This work value - ICRP value)/ICRP value)·100 
b - Considered the same as uterus absorbed dose for effective dose calculation 

 

 

The lowest absorbed doses were observed in the following organs or tissues: skin, small 

intestine, testicles, stomach wall and endosteum. According ICRP-128 data [17], 

interpolated to this model at the age of eight weeks, the organs that presented the highest 
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doses were heart, urinary bladder wall, liver, lungs and uterus. The organs that had the 

lowest absorbed doses according ICRP reference data were skin, breast, brain, red bone 

marrow and endosteum. 

 

The values of the absorbed dose per organ, calculated in our work for the phantom "Baby" 

were systematically higher than the reference values of ICRP-128 [17]. The only 

exceptions were data from the heart and the liver. For most organs, deviations were less 

than ± 30%. The largest differences were found for: lungs (126%), brain (77%), uterus 

(76%), ovary (62%) and esophagus (51%). 

 

 

Table 3: 7y children organ absorbed dose and effective dose per unit of 18F-FDG 

injected activity (D/A) calculated in this work compared with ICRP interpolated 

value. 

 

 

Organ 

This Work ICRP 128 Differencea 

D/A 

[mGy/MBq] 

SD 

[mGy/MBq] 

D/A 

[mGy/MBq] 
% 

Adrenals 3.49E-02 3.84E-04 3.15E-02 10.7% 

Endosteum 2.73E-02 1.33E-05 2.82E-02 -3.2% 

Brain 3.89E-02 3.11E-05 4.42E-02 -12.0% 

Breast (trunk skin) 2.37E-02 3.08E-05 2.38E-02 -0.6% 

Colon wall (0,57D_ULI + 0,43D_LLI) 3.23E-02 8.46E-05 3.17E-02 1.8% 

ET region (mucous membrane) 3.06E-02 1.25E-04 - - 

Gallbladder wall (liver) 5.01E-02 4.51E-05 3.11E-02 60.8% 

Heart (blood + wall) 1.15E-01 1.27E-04 1.70E-01 -32.1% 

Kidneys 3.17E-02 6.00E-05 3.23E-02 -1.9% 

Liver 5.01E-02 4.51E-05 5.33E-02 -6.0% 

Lungs 7.84E-02 9.40E-05 5.29E-02 48.3% 

Lymphatic nodes (head and trunk tissues) 2.98E-02 8.57E-06 - - 

Muscles (soft tissue) 2.68E-02 6.69E-06 2.96E-02 -9.2% 

Esophagus (mucous membrane) 2.73E-02 1.53E-04 2.92E-02 -6.6% 

Oral Mucosa (mucous membrane) 2.73E-02 1.53E-04 - - 

Ovary 3.68E-02 4.75E-04 3.47E-02 6.2% 

Pancreas 3.35E-02 1.44E-04 3.32E-02 0.9% 

RBM 2.94E-02 1.55E-05 2.67E-02 10.3% 

Salivary Glands (head tissue) 2.60E-02 2.60E-05 - - 

Small intestine (wall + contents) 3.31E-02 3.97E-05 3.23E-02 2.5% 

Stomach wall 2.88E-02 9.80E-05 2.89E-02 -0.4% 

Skin 2.11E-02 1.80E-05 2.10E-02 0.5% 

Spleen 3.01E-02 6.63E-05 2.86E-02 5.5% 

Thymus 3.50E-02 1.51E-04 2.92E-02 20.0% 

Thyroid 2.86E-02 3.24E-04 2.78E-02 3.1% 

Urinary bladder wall 8.00E-02 2.32E-04 1.74E-01 -54.1% 

Uterus/cervix 5.64E-02 2.59E-04 4.29E-02 31.4% 

Prostateb 5.64E-02 2.59E-04 - - 

Testes 2.86E-02 5.07E-04 2.96E-02 -3.1% 

Effective Dose (mSv/MBq) 3.92E-02 1.13E-04 4.50E-02 -12.8% 

a - Difference = ((This work value - ICRP value)/ICRP value)·100 
b - Considered to be the same as uterus absorbed dose for effective dose calculation 
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Table 3 shows the absorbed dose per organ and the effective dose per unit of injected 

activity obtained for the "Child" phantom. The highest absorbed doses per unit of injected 

activity were found in the following organs: heart, urinary bladder wall, lungs, uterus and 

liver. The lowest absorbed doses were observed in the skin, breast, muscle, esophagus 

and endosteum. Among the absorbed doses provided by ICRP-128 [17], interpolated to 

adjust to the phantom age (seven years), the highest values occurred in the urinary bladder 

wall, heart, liver, lungs and brain. Also, in according to this publicated data, the lowest 

absorbed dose values took place on: skin, breast, red bone marrow, thyroid and 

endosteum. The differences between the calculated values for the voxelized models and 

the interpolated ICRP 128 data were less than ± 15% for most of the organs. The largest 

deviations were observed for gallbladder wall (61%), urinary bladder wall (-54%), lungs 

(48%), heart (-32%) and uterus (31%). 

 

Considering the phantom masses (4.2 kg - "Baby" and 21.7 kg "Child") and the injected 

activity per unit of mass (6.0 MBq/kg) the effective dose for the Baby model was 4.7 mSv 

and for the Child model, the value was 5.1 mSv. 

 

Tridimensional images absorbed energy distribution were generated for both models. 

Figure 1 show coronal slices of “Baby”, “Child” models showing the energy deposition 

pattern due to 18F-FDG injection using ICRP 128 residence times [17]. A coronal image 

of RCP_AM voxelized model showing absorbed energy distribution due to 18F-FDG 

injection was also added to Figure 1 for comparison.   

 

 

 

 

 

Figure 1: Coronal slices of “Baby”, “Child” and RCP_AM voxelized models 

showing the energy deposition pattern due to 18F-FDG injection using ICRP 128 

residence times. 

 

 

3.2. Estimation of Radiation-Induced Cancer Risk 

 

 

Tables 4 and 5 present the lifetime attributable risk (LAR) of incidence of 18F-FDG 

induced cancer in male and female children. The organs absorbed dose values previously 
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calculated for the "Child" and "Baby" phantoms were used to estimate the risk, as well as 

the injected activities defined in this work (25 MBq - Baby; 130 MBq - Child). Lung 

tumors presented the highest occurrence probability for both sexes and ages. Among the 

girls, breast cancer has also showed a high incidence. The probability of occurrence of a 

radiation-induced cancer was higher among the girls than among the boys to the two ages 

studied. The total risk of cancer induction, per imaging procedure, for the seven-year-old 

child was (0.09% ♂ and 0.15% ♀) and for the eight-week old baby was (0.11% ♂ and 

0.21% ♀) 

 

Table 4: LAR of cancer incidence calculated for 8 weeks old and 7 years old male 

infants of the Brazilian population, considering a 18F-FDG injected activity of 25 

MBq for “Baby” and 130 MBq for “Child”. 

 

 

Organ 

Male "Baby" – 8w old Male "Child" – 7y old 

D [mGy] 
LAR [Cases/100.000 

Exposed persons] 
D [mGy] 

LAR [Cases/100.000 

Exposed persons] 

Stomach 3.1 5 3.8 5 

Colon 3.2 6 4.2 7 

Liver 4.5 3 6.5 3 

Lungs 10.4 26 10.2 20 

Prostate 6.1 5 7.3 5 

Urinary bladder 12.7 16 10.4 11 

Other Solid Cancer 3.2 41 4.2 27 

Thyroid 3.4 4 3.7 2 

All Solid Cancers - 105 - 79 

Leukemia 3.2 6 3.8 5 

All Cancers - 111 - 85 

 

 

Table 5: LAR of cancer incidence calculated for 8 week old and 7 years old female 

infants of the Brazilian population, considering a 18F-FDG injected activity of 25 

MBq for “Baby” and 130 MBq for “Child”. 

 

 

Organ 

Female "Baby" – 8w old Female "Child" – 7y old 

D [mGy] 
LAR [Cases/100.000 

Exposed persons] 
D [mGy] 

LAR [Cases/100.000 

Exposed persons] 

Stomach 3.1 6 3.8 6 

Colon 3.2 4 4.2 5 

Liver 4.5 2 6.5 2 

Lungs 10.4 55 10.2 42 

Breast 3.2 38 3.1 27 

Uterus/cervix 6.1 5 7.3 4 

Ovary 4.8 4 4.8 3 

Urinary bladder 12.7 18 10.4 12 

Other Solid Cancers 3.2 46 4.2 30 

Thyroid 3.4 29 3.7 18 

All Solid Cancers - 205 - 148 

Leukemia 3.2 5 3.8 4 

All Cancers - 210 - 152 
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4. DISCUSSIONS 

 

 

The absorbed dose values calculated for the phantom "Baby" were systematically higher 

than the reference values of ICRP-128 [17], observed in Table 2. The extrapolation of the 

ICRP values was performed taking as base the age of the phantom. The weight-versus-

age tables indicate that for an eight week old baby the expected weight (-1SD / Median / 

+ 1SD) is ♀) 4.4 / 5.0 / 5.7 kg and ♂) 4.8 / 5.4 / 6.1 kg [21]. Even for a female baby the 

phantom mass (4.2 kg) is relatively low for this age. This factor may be the main reason 

for the overestimations observed in the calculated values, since usually it can be stated 

that the lower the mass of the model, the higher the dose per unit of injected activity [9]. 

Weight extrapolation (and not by age) would be more appropriate in this case. In addition, 

logarithm extrapolation could be inadequate for reference data.  

 

A good agreement was found between the data calculated for the “Child” model and the 

ICRP-128 reference values [17] interpolated for the age of 7 years, presented in Table 3. 

The total mass of this model (21.7 kg) is slightly below average, but within the expected 

range for that age. The World Health Organization [21] establishes the weight of (♀) 20.1 

/ 23.4 / 27.6 kg and (♂) 20.9 / 23.9 / 27.7 kg (-1SD / Median / + 1SD) for 7 years and 6 

months old children. 

 

Some organs in both models ("Baby" and "Child") show large differences between 

calculated values and reference values based on ICRP-128 data [17]. Such fact has 

already been reported in other studies comparing simulation results using voxelized 

models with those using stylized models [22, 23]. Usually these disparities are related to 

the diversity of: i) anatomy of the models (shape and position of the organs); ii) chemical 

composition and density of the tissues; iii) differences in the methodology of the energy 

transport of particles (photons, electrons and positrons). It is possible, for some organs, 

to identify the main cause of divergences. The voxelized models has often underestimated 

the absorbed dose on the wall of the urinary bladder when compared with analytical 

models [22, 23]. In fact, all organs holding a wall narrower than the voxel dimensions 

may present this type of problem. A partial volume effect can occur, as the voxelized 

models cannot represent an organ wall as thin as the real one. Analytical models do not 

have such a limitation. In the case of the heart, the voxelized "Baby" and "Child" models 

do not have distinguished between heart wall and content (blood). Thus, the emissions in 

this organ were distributed in these two compartments. The ICRP stylized models have 

this distinction. Thus, all the emissions related to heart residence-time occur only in the 

wall of the organ. In addition, the absorbed dose is measured only in the cardiac wall. The 

absorbed dose overestimations for the lungs are already being expected. In this study, the 

density for this organ was 0.382 g.cm-3 [15], higher than the density generally adopted in 

previous works with stylized phantoms: 0.296 g/cm3 [24] and 0.260 g/cm3 [25]. 

 

The analysis of the absorbed dose values per organ for 18F-FDG pediatric patients show 

some intriguing data. For example, the absorbed dose in the brain was lower than the liver 

absorbed dose in all the studied cases, including ICRP reference values [17]. Indeed, 

according to ICRP-128 data, brain absorbed dose for a one-year-old child is only greater 

than the absorbed dose in four organs/tissues: muscles, red marrow, breast and skin. Brain 

fractional activity is higher than liver’s, for adults [17, 26], as can be seen in Figure 2. As 

the liver has a volume slightly larger than brain volume, the activity concentration must 

higher on the brain. In adults, the brain has the third largest absorbed dose, only smaller 
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than the urinary bladder wall and heart wall [17]. Based on the assumption that the infant 

brain should have a higher uptake per unit mass than the liver, as observed for adults, 

brain low absorbed doses would not be expected for infants.  

 

 

 
 

Figure 2: Decay corrected time-activity curves for brain and liver after 18F-FDG 

intravenous injection in adults – adapted from work of Hays et al., 2002 [26].  

 

 
 

This brain uptake inconsistency can also be observed in “Child” and “Baby” images in 

Figure 1. The images of the infant models do not match 18F-FDG literature images (Figure 

3) [9, 27]. On the other, 18F-FDG image of RCP_AM has good agreement with images 

found in literature [28]. 18F-FDG images show that the brain has a higher uptake than the 

liver, no matter the patient age [9, 27, 28]. 

 

 

 
 

Figure 3: Coronal slices of 18F-FDG uptake found in literature for individuals with 

different ages: (A) - 16 week old and 6 kg baby, adapted from Alessio et al., 2009 

[9]. (B) – 8 years old female, adapted from Freebody et al., 2014 [27]. (C) – 45 

years old male, adapted from Otsuka et al., 2007 [28]. 
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The ICRP-128 biodistribution data for 18F-FDG should be obtained from adult subjects 

images/experiments. According to ICRP-128 (ICRP, 2015), the adaptation of these data 

for  child's models consists only in the reduction of the urinary bladder content residence-

times for five-years and one-year old children. The proportion between specific organ 

masses and the whole body mass changes considerably with age. The brain, for example, 

accounts for about 11% of the whole body mass in newborns. In adults, brain mass is only 

about 2% of whole body weight. The same occurs, in a smaller proportion, for the other 

source organs: urinary bladder (1.1% / 0.3%), heart (1.3% / 0.5%) and liver (3.7% / 2.5%) 

- (newborn / adult). The lung is the only exception. In the newborn, it represents 1.7% of 

the whole body mass and in the adult, 1.6% (ICRP 89). Therefore, using the same 

residence time for adult and newborn organs can generate distortions, such as that 

reported in the brain. In fact, the application of this methodology to 18F-FDG should result 

in lower absorbed doses for urinary bladder, heart, liver and especially the brain. On the 

other hand, overestimations are expected to the other organs of the infants. 

 

The cancer induction risk due to pediatric 18F-FDG/PET was higher for female younger 

children. The absorbed doses in "Baby" and "Child" radiosensitive organs were quite 

similar, as shown in Tables 4 and 5. The higher absorbed dose values per injected-activity 

of the "Baby" phantom were compensated by the lower injected activity. The effective 

dose for these two models was also similar (Baby: 4.7 mSv; Child: 5.1 mSv). These 

results are in accordance with Alessio et al., 2009 work [9]. They found an 18F-FDG 

effective dose of 5.0 mSv for infants with 6.0 to 7.4 kg weight range and 5.3 mSv for 18.5 

to 22.4 kg.  Nevertheless, the risk of cancer incidence was 30 to 40% higher for the "Baby" 

model. The risk of cancer induction increases considerably as the age of the patient 

decreases. This explains the higher values for the younger model. Lung cancer (and breast 

cancer, in the case of female children) had the highest contribution to the total number of 

cases of radiation-induced cancer. This is a matter of concern since lung cancer can often 

be associated with low survival rates (~18%) [29]. The incidence risk values for “all 

cancers” obtained in this work were 0.21% (♀)/0.11% (♂) for "Baby" and 0.15% 

(♀)/0.09% (♂) for "Child". Radiation-induced cancer risk from pediatric 18F-FDF 

imaging is not negligible; especially if we consider that the risk calculated excludes the 

CT absorbed dose component. In addition, more than one 18F-FDG imaging study is often 

required, as for the treatment response evaluation. The Alessio et al., 2009 study found 

values slightly larger: 0.34% (♀)/0.18% (♂) for the newborn (6.0 to 7.4 kg) and 0.28% 

(♀)/0.15% (♂) for a Child (18.5 to 22.4 kg), but they consider PET and CT absorbed 

doses in the estimations [9].  

 

 

5. CONCLUSIONS 

 

 

MCNPx computational dosimetry for pediatric 18F-FDG PET was performed for the 

"Baby" and "Child" phantoms and the radiation-induced cancer risk was calculated based 

on the absorbed dose values obtained for the radiosensitive organs. Lung cancer incidence 

represented the greatest contribution to the total estimated cases.  

 

The whole risk of cancer induction due to pediatric 18F-FDF PET, for the Brazilian 

population, was 0.21% (♀) to 0.11% (♂) for an 8-week-old baby and 0.15% (♀) a 0.09% 

(♂) for a seven-year-old child. This value may be considered high since the CT 

component of the absorbed dose has not been evaluated in this study and more than one 
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imaging procedure may be required, depending on the reason for which the image was 

taken (detection, staging, therapeutic monitoring, etc.). The quantification of the benefits 

of pediatric 18F-FDG PET also should be carried out in future studies, allowing better 

evaluation of the risk/benefit ratio for applying this technique. 

 

In addition, the use of the same residence times obtained for adults for 18F-FDG infantile 

dosimetry generates distortions in the calculated absorbed dose values. Residence times 

obtained from children's images would be the ideal option. More accurate residence time 

data will become available with the increasing of pediatric 18F-FDG. At this time, 

methodologies for adapting adult data to children should be developed and applied. 

 

A future study will present a methodology suggested by our group for the adaptation of 

adult biokinetic data to children. 
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RESUMO 

 
Os trabalhadores do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN envolvidos na 

produção de 18F-FDG são monitorados rotineiramente ou em casos de acidentes pelo Laboratório 

de Dosimetria Interna (LDI). Uma parte considerável desse traçador, depois de entrar na corrente 

sanguínea, acumula-se no cérebro. O LDI estabeleceu uma geometria de contagem para 

determinação da atividade incorporada no cérebro. Além disso, desenvolveu um fantoma físico 

simulador de cabeça, denominado SiCab, cujo volume cerebral é preenchido por uma solução de 
22Na, emissor de pósitrons como 18F, mas com meia vida mais longa (2,6 anos). Esse fantoma é 

utilizado para determinação de um Fator de Calibração (FC) para conversão de contagens por 

segundo (CPS) obtidas no sistema em atividade (Bq). Nesse estudo, foi realizada uma modelagem 

computacional da geometria de contagem e do fantoma de cabeça. Uma imagem tridimensional 

por tomografia computadorizada (TC) do modelo real foi adquirida. O software ImageJ® foi 

utilizado na segmentação e geração do modelo computacional voxelizado. O transporte das 

partículas foi simulado com o Código de Monte Carlo MCNPx. O fantoma de referência da ICRP, 

RCP-AM, foi também utilizado para fins de comparação. O FC obtido experimentalmente foi 

34,0 ± 0,7 Bq.CPS-1. As modelagens computacionais resultaram em FC de 34,7 ± 0,2 Bq.CPS-1 

para o modelo gerado a partir de CT do SiCab; e 52,6 ± 0,3 Bq.CPS-1 para o RCP-AM. O modelo 

computacional (MC) do SiCab apresentou FC estatisticamente igual ao dado experimental, dessa 

forma consideramos validada a técnica de modelagem. Entretanto, o FC obtido para RCP-AM, 

nitidamente distinto dos demais valores, pode indicar a necessidade de estudos para 

aprimoramento do SiCab e da geometria de contagem.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A monitoração de contaminação interna de grupos de indivíduos ocupacionalmente 

expostos (IOE) do CDTN e de instituições parceiras é realizada no Laboratório de 

Dosimetria Interna - LDI. Um dos grupos monitorados rotineiramente participa da 

produção do radiofármaco 18F-FDG. A equipe desse laboratório tem desenvolvido 

técnicas para o cálculo da atividade incorporada e para a estimativa da dose efetiva 

comprometida nos casos de contaminação interna dos IOE [1, 2]. Um fantoma físico, 

denominado simulador de cabeça (SiCab), foi desenvolvido para a determinação da 

atividade de 18F-FDG incorporada no cérebro. A região correspondente ao cérebro desse 
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fantoma é preenchida por uma solução de 22Na/H2O de atividade conhecida. O 22Na é um 

emissor de pósitrons como o 18F, mas com meia vida mais longa (1,83h versus 2,6 anos), 

o que o torna um bom candidato para fantomas de calibração. O SiCab é utilizado para a 

obtenção de um Fator de Calibração (Bq.CPS-1) para a conversão da taxa de contagens 

obtida no sistema de medição in vivo em atividade de 18F incorporada. 

A modelagem computacional tem sido empregada com sucesso na avaliação de 

geometrias de contagem e sistemas de monitoração in vivo [3, 4]. O LDI tem trabalhado 

no desenvolvimento de metodologias para modelagem computacional dos seus sistemas 

de medição. O estudo de novas geometrias de contagem (GC) mais eficientes e 

simplificadas é o principal propósito desse esforço.  

O objetivo neste estudo foi validar as metodologias de modelagem computacional 

desenvolvidas pela equipe do LDI. Para esse fim dados referentes a FC de modelagem 

computacional do fantoma real SiCab serão comparados com dados experimentais.  

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Obtenção do modelo de voxels do Simulador de Cabeça  

 

O modelo computacional voxelizado do Simulador de Cabeça (MV-SiCab) foi gerado a 

partir de imagens de tomografia computadorizada do modelo real. A imagem tomográfica 

foi segmentada de forma semiautomática utilizando o software ImageJ®. Foram 

estabelecidos códigos para três materiais distintos que compõe o modelo: i) ar; ii) 

“cérebro” - bolsa de látex preenchida com a solução de H2O/22Na; e iii) “osso” – plástico 

PVA. O software ImageJ® também foi utilizado para reduzir a resolução da imagem. Essa 

etapa é necessária para geração de voxels de dimensões razoáveis para simulação no 

MCNPx. O modelo final foi denominado MV-SiCab. As dimensões da matriz são 81 x 

97 x 112 voxels e as dimensões do voxel são 2 x 2 x 2 mm3. A Fig. 1 (A) ilustra o modelo 

real SiCab e sua geometria de contagem (GC) com o detector de NaI(Tl). As diferentes 

etapas de geração do modelo voxelizados foram apresentadas na Fig. 1 (B-D).  
 

    
 

Fig. 1. (A) Simulador de cabeça e sua GC. (B) Corte transversal da Imagem CT do SiCab. 

(C) Imagem CT segmentada. (D) Imagem segmentada com resolução reduzida. 

 

2.2. Simulação com MCNPx 

 

Dois casos foram simulados no MCNPx - versão 2.7.0. No primeiro caso, um detector 

NaI(Tl) de dimensões 3” x 3” foi posicionado no centro do topo do crânio do MV-SiCab, 

conforme a geometria de contagem apresentada na Fig. 1(A) e  Fig. 2 (A-B). Os materiais 

utilizados no modelo de voxel foram: ar ( = 0,00125 g/cm3), Crânio - PVA ( = 1,41 

g/cm3) e Cérebro – H2O ( = 1,00 g/cm3). No segundo caso, o fantoma a RCP-AM foi 

simulado utilizando a mesma GC. Os materiais foram baseados no ICRP 110 [5]. 

(A) (B) (C) (D) 
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A fonte de pósitrons, uniformemente distribuída no volume do cérebro, foi baseada nas 

emissões do 22Na fornecidas no arquivo “Na-22.BET” gerado pelo software DECDATA® 

da ICRP107 [6]. O transporte de partículas secundárias foi levado em consideração. O 

algoritmo de indexação de energia ITS foi habilitado (DBCN 17j 1). Esse algoritmo é 

considerado mais acurado que a opção “defaut” quando se utiliza o MCNPx para o 

transporte de elétrons [7]. O tally F8:p foi utilizado para avaliar a distribuição de energia 

dos pulsos de fótons no cristal do detector NaI(Tl). Os pulsos foram contados em faixas 

de energia de incrementadas em 1 keV (0 a 700 keV). O fator de calibração (Bq.CPS-1) é 

calculado como o inverso do número de pulsos de fótons na faixa de 432 a 577 keV por 

pósitron emitido na fonte, multiplicado pelo número de pósitrons por decaimento (0,899 

pos./dec.) [6]. Essa faixa de energia é a mesma utilizada na medição experimental do 

número de contagens dos fótons de 511 keV oriundos das aniquilações dos pósitrons 

emitidos pelo 22Na. 

O número de histórias de partículas simuladas (NPS) variou de 1,0E06 a 2,0E06 conforme 

o modelo de voxels. Esses valores foram definidos de forma que os erros relativos não 

superassem, como primeira estimativa, 5%.  

 

2.3. Medidas experimentais 

 

O SiCab foi colocado horizontalmente na cama de monitoração. O detector 3 x 3’ NaI(Tl) 

foi posicionado rente ao modelo, no centro do topo do crânio como pode ser observado 

na Fig. 1(A). O Software Genie2000® foi utilizado para controle da instrumentação e 

aquisição e registro das contagens. Três medições foram realizadas com o tempo de 

aquisição de 1000 segundos, alternadas com a medição do Background (BG) da sala com 

o mesmo tempo de contagem. A atividade incorporada no “cérebro” do SiCab era de 4,05 

± 0,04 kBq em 843 cm3, na data da medição (18/07/2016). Para a determinação da taxa 

de contagens, as contagens do SiCab foram subtraídas pela média das contagens do BG. 

Os arquivos resultantes foram abertos no módulo “Gamma Acquisition & Analysis” 

Software Genie2000®. A área do pico (contagens) de 511 keV (432 a 577 keV) foi 

quantificada pelo software e dividida pelo tempo de medição para obtenção da taxa de 

contagens (CPS). O fator de calibração (Bq.CPS-1) foi calculado como o quociente da 

atividade de 22Na incorporada no modelo pela taxa média de contagens aferida.  

 

 2.4. Análises estatísticas 

 

Os valores de FC (CPS.Bq-1) obtidos nas simulações foram comparados com o valor 

experimental. Testes de hipótese (Z) foram realizados para determinar se as diferenças 

encontradas poderiam ser consideradas estatisticamente significantes. O nível de 

significância adotado nos testes de hipótese foi de 0,01. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Obtenção do modelo computacional do SiCab 

 

O modelo computacional MV-SiCab obtido a partir da imagem CT do modelo real é 

apresentado na Fig. 2 (A-C). Nota-se que a bolsa contendo o líquido (H2O/22Na) desloca-

se quando o modelo é colocado na posição horizontal. Tal alteração pode resultar em 

variações consideráveis no FC. Ainda na Fig. 2 (A e B), pode-se notar o detector NaI(Tl), 
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cilíndrico, 3 x 3’ posicionado na geometria de contagem idealizada para medição da 

atividade no cérebro. 

 

       
 

Fig. 2. Cortes sagital (A) e coronal (B) no modelo computacional obtidas no modo plot 

do MCNPx. Renderizações dos modelos MV-SiCab (C) e RCP-AM (D). 

 

3.2. Resultados das simulações 

 

A Fig. 3 apresenta os gráficos dos pulsos de fótons por pósitron emitido no cérebro de 

acordo com a faixa de energia, aferidos no cristal do detector NaI(Tl) para os modelos 

MV-SiCab e RCP-AM. Os respectivos fatores de calibração calculados foram 34,7 ± 0,2 

Bq.Cps-1 e 52,6 ± 0,3 Bq.Cps-1. Ambos modelos são representações antropomórficas de 

peça de cabeça humana. Foram observadas diferenças consideráveis entre os FC 

calculados (-34%) entre os dois modelos.  

 

        
 

Fig. 3. Gráficos de fótons/pósitron vs energia no volume sensível do detector NaI(Tl) nas 

modelagens computacionais utilizando os fantomas MV-SiCab (A) e RCP-AM 

(B). 

 

Os principais fatores que influenciam nessa diferença são: i) composição química e 

densidade dos materiais definidos para os modelos; ii) variações morfológicas, iii) 

diferenças na posição e dimensão do cérebro – deslocado no caso do MV-SiCab; iv) 

distância média do cérebro ao detector; e v) volume do cérebro de 843 cm3 do MV-SiCab 

vs 1450 cm3 do RCP-AM. A Fig. 2C e Fig. 2D ilustram algumas dessas diferenças.  

 

3.3. Medidas experimentais 

 

Os resultados das medições experimentais realizadas no fantoma real SiCab foram 

apresentadas na Tab. 1. O FC calculado a partir da taxa de contagens média obtido foi de 

34,0 ± 0,7 Bq Cps-1.  

(A) (B) 

(A) (B) (C) (D) 
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Tab. 1. Medidas experimentais do modelo SiCab para o pico de 511 keV. 

 

Medição do SiCab 
Área do Pico511keV 

(Contagens) 

Taxa de Contagens 

(CPS) 

1 116576 116,5 

2 120541 120,5 

3 120161 120,1 

Contagem Média 119093 119 

SD 2188 2 

 

3.4. Comparação dos resultados 

 

A diferença entre o valor do Fator de Calibração medido experimentalmente para o SiCab 

e calculado computacionalmente com seu modelo representativo de voxels (MV-SiCab) 

foi de 2%. Tal variação não é estatisticamente significativa considerando as incertezas 

das medidas e o nível de significância adotado (<0,01). A Tab. 2 apresenta a comparação 

entre os FC obtidos com o modelo experimental e com os modelos computacionais.  

 

Tab. 2. Comparação entre os Fatores de Calibração obtidos experimental e 

computacionalmente. 

 

Modelo FC (Bq CPS-1) 

SiCab (experimental) 34,0 ± 0,7 

MV-SiCab (computacional) 34,7 ± 0,2 

RCP-AM (computacional) a  52,6 ± 0,3 a 

 

a – Diferença estatisticamente significativa em relação ao valor experimental – nível de signif. = 0,01 

 

A metodologia utilizada nas simulações foi considerada válida visto que a modelagem 

referente ao fantoma real produziu resultados equivalentes aos medidos, sem variações 

significantes. Contudo, o FC obtido para o fantoma masculino de referência do ICRP 

(RCP-AM) apresentou uma discrepância estatisticamente significativa em relação ao 

valor experimental gerado no SiCab (55%). As principais causas dessa diferença são as 

mesmas citadas anteriormente no caso da comparação com FC calculado para MV-SiCab.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que a metodologia utilizada na modelagem computacional foi satisfatória, 

pois o resultado computacional não apresentou diferenças significativas (2%) em relação 

ao valor medido experimentalmente. As técnicas de imagem e modelagem computacional 

ainda se mostraram úteis na avaliação do modelo real utilizado na obtenção do fator de 

calibração para determinação da atividade incorporada no cérebro dos trabalhadores com 

risco de contaminação por 18F-FDG.  

Algumas adequações no SiCab são necessárias para que ele possa ter uma representação 

antropomórfica e antropométrica mais próxima ao modelo RCP-AM. Dentre elas, 

podemos citar: i) o aumento do volume do tecido equivalente do cérebro para valores 

mais próximos dos volumes de referência; ii) a utilização de um tecido equivalente sólido 

para que a forma e posição do cérebro se tornem mais independentes do posicionamento 



VALIDAÇÃO DA MODELAGEM COMPUTACIONAL - CONTAMINAÇÃO INTERNA 

 

146 

do modelo; e iii) a introdução de uma camada de tecido equivalente a pele de forma a 

proporcionar uma distância cérebro/detector mais realística. 
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CAPITULO 12  – CONCLUSÕES GERAIS 

 

O conhecimento das doses absorvidas e dos riscos associados deve ser um pré-

requisito para a realização de procedimentos envolvendo exposições às radiações 

ionizantes (RI). Nesse trabalho foram desenvolvidas e validadas metodologias, 

programas e modelos para a obtenção de informações que contribuam para uma 

estimativa precisa das doses absorvidas em procedimentos de radioterapia, contaminação 

de corpo inteiro e exposição interna por radioisótopo, bem como do risco de indução de 

câncer associado a estes procedimentos. Situações clinicas foram modeladas e simuladas 

e os riscos de câncer radioinduzido associado aos procedimentos foram investigados. 

Em relação aos modelos computacionais segmentados, a saber: modelo de 

camundongo (DM_BRA) e modelo humano feminino adulto (VW), o modelo DM_BRA 

construído viabilizou a dosimetria em testes pré-clínicos, que tem sido uma necessidade 

no desenvolvimento de novos radiofármacos. A dosimetria animal tem se tornado cada 

vez mais importante, especialmente em estudos longitudinais, envolvendo imagens 

sequenciais. Por sua vez, o modelo VW segmentado acrescentou diversidade aos modelos 

computacionais humanos disponíveis para o cálculo de dose, pois trata-se de um fantoma 

feminino mais alto e mais pesado que o modelo da mulher referência fornecido pelo 

ICRP. 

Ferramentas computacionais desenvolvidas para o cálculo das doses absorvidas em 

órgãos, para a determinação da dose efetiva e para a visualização dos padrões de 

deposição de dose nos fantomas voxelizados, em casos de administração de 

radiofármacos, foram todas validadas. As metodologias criadas demonstraram que a 

visualização 3D da dose absorvida por voxel traz informações complementares àquelas 

obtidas pela dosimetria tradicionalmente aplicada a radiofármacos, baseada apenas em 

valores médios de dose absorvida. Regiões quentes foram observadas nas superfícies 

ósseas para fótons de energias próximas de 100 keV ou menores. Este fato é relevante 

considerando que o radioisótopo mais utilizado em medicina nuclear, 99mTc, apresenta a 

maior parte das suas emissões na faixa de 140 keV. 

Ainda no campo da dosimetria de radiofármacos, foram identificadas discrepâncias 

nos cálculos de dose absorvida nos casos de uso pediátrico do 18F-FDG. Aparentemente, 
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os tempos de residência fornecidos pela ICRP e utilizados nas simulações são a principal 

causa dessas inconsistências. A utilização, em dosimetria infantil, dos mesmos tempos de 

residência obtidos para adultos desconsidera a alteração da proporção mássica entre os 

órgãos que ocorre com a idade. A visualização 3D do padrão de deposição de energia nos 

modelos infantis foi de fundamental importância na identificação desse problema. 

Trabalhos futuros nessa linha abordarão metodologias para adaptação de dados 

biocinéticos de adultos para crianças.  

As metodologias para obtenção de fatores de calibração e análise de incertezas em 

sistemas de monitoração in vivo foram validadas em função de valores de experimentais. 

Uma pequena população de fantomas de cabeça foi utilizada na avaliação das variações 

nos fatores de calibração oriundas unicamente de diferenças anatômicas entre os modelos, 

em situação de presença de contaminação de radiofármacos no cérebro. No caso do 

sistema detecção de contaminação interna por 18F-FDG, as variações morfológicas dos 

tecidos da cabeça humana representaram uma importante fonte de incertezas (~40%) na 

medida da atividade incorporada. Nesse mesmo estudo foram avaliadas e selecionadas 

algumas variáveis anatômicas que se correlacionam com fatores de calibração calculados 

para cada modelo. Acreditamos que estudos de correlação, utilizando populações de 

fantomas, podem contribuir para redução das fontes de incerteza associadas a diversidade 

anatômica em sistemas de detecção de contaminação interna. Futuramente pretende-se 

aplicar modelos biocinéticos para a obtenção de valores dose absorvida comprometida 

em casos de contaminação interna mais realísticos. 

Na modelagem de radioterapia convencional de mama, destacou-se o calculo da dose 

oriunda da radiação primária e secundária em todos os órgãos do fantoma, mesmo fora 

do campo de irradiação. Órgãos ou tecidos não considerados como OAR apresentaram 

valores de dose absorvida acima de 0,5 Gy: pele (1,3 Gy) medula óssea vermelha (0,80 

Gy), músculo (0,74 Gy), timo (0,72 Gy), fígado (0,64 Gy) e estômago (0,58 Gy). Ainda, 

a dose absorvida em outros doze órgãos foi maior que 0,1 Gy e menor que 0,5 Gy. A 

simulação de outras modalidades e regimes de terapia de mama, como Radioterapia de 

Intensidade Modulada (Intensity Modulated Radiotherapy – IMRT) e Irradiação Parcial 

de Mama (Partial Breast Irradiation – PBI) deve ser realizada no futuro em estudos 

comparativos. 
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A dosimetria computacional, devidamente validada, serviu como base para as 

estimativas de risco de indução de câncer em diferentes cenários de exposição. A 

metodologia do BEIR VII (NRC, 2006) foi adaptada para a população brasileira. Tal 

adaptação é importante para a área de cancerologia. As incidências basais de alguns tipos 

de câncer diferem significativamente entre as populações e o risco de indução de câncer 

por exposições a RI em uma população é influenciado pela incidência basal. Além disso, 

o domínio da metodologia permite o cálculo de risco para subpopulações específicas 

(determinado sexo ou composição etária). Essa possibilidade é relevante, pois o uso de 

RI, seja para terapia ou para diagnóstico, normalmente é restrito a certas subpopulações. 

O cálculo de risco deverá ser incluído futuramente como um módulo do SISCODES® 

(Trindade e Campos, 2011). 

O uso pediátrico de 18F-FDG apresentou um risco de 0,1 % a 0,2 % de indução de 

câncer por aplicação do radiofármaco. Tal risco foi considerado alto, principalmente se 

considerarmos que o componente da dose absorvida referente a TC não foi avaliado e que 

pode ser necessário mais de um procedimento de imagem, dependendo do motivo pelo 

qual a imagem foi realizada (detecção, teste, monitoramento terapêutico, etc.). 

O risco de indução de câncer em mulheres brasileiras submetidas à RT padrão de 

mama estimado nesse trabalho foi de 2,2 – 1,7% (35 anos) a 0,6 – 0,4% (80 anos). Embora 

as incertezas associadas à avaliação de risco sejam altas, os estudos de risco de incidência 

de câncer podem ser especialmente úteis na avaliação comparativa de novas técnicas de 

radioterapia. Esse estudo detectou incidências relativamente altas de câncer de estômago 

(0,4 a 0,1 %). O alto risco basal de câncer de estômago na população brasileira teve grande 

influência nesse valor. O risco de indução de leucemia variou bastante mas não foi 

considerado desprezível. Esses dados corroboraram com estudos de outros autores que 

relataram o aumento desse tipo de câncer em pacientes que sofreram radioterapia de 

mama (Clarke et al., 2005; Mellemkjær et al., 2006; Yu et al., 2006). Cabe destacar que 

esses órgãos não são considerados OARs. Dessa forma, os TPS não devem levar em 

consideração a dose nesses órgãos como um parâmetro de otimização do procedimento 

de RT. 

Complementando, o trabalho desenvolvido contribuiu para o conhecimento dos 

riscos associados e das doses absorvidas em casos de exposições às radiações ionizantes 

para diversas situações de exposição interna ou externa. As metodologias e programas 
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criados possibilitaram a abertura de novas frentes de pesquisa para o nosso grupo e não 

faltam perguntas a serem respondidas em trabalhos futuros. 
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